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Silhouette Cameo® 4 Användarhandbok 

Vad finns i lådan? 
Silhouette Cameo® levereras med de artiklar som visas i följande lista. Kontrollera att alla artiklar har inkluderats innan 
du börjar. Om du saknar några artiklar som anges nedan, var god kontakta  
support@silhouetteamerica.com.

Silhouette Cameo®  
skärmaskin

Nätadapter och 
strömkabel

USB-kabel
12-tums skärmatta

Handhållen 
bladjusterare

VerktygsadaptrarAutoblad för 
Cameo 4

mailto:support%40silhouetteamerica.com?subject=
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Ta bort förpackningsmaterialet från maskinen 
För att förhindra skador under transport hålls de rörliga delarna på Cameo-maskinen på plats med tejpremsor, kartong 
och frigolit. 

Packa upp Silhouette Cameo® ur lådan och ta bort tejpremsorna som håller locket och eventuella maskindelar på plats.  

Ta bort de tre tejpremsorna som håller plastfilmen på plats på framsidan av maskinen; två på sidopanelerna och en 
längst upp på maskinen. 

Lyft därefter locket något och skjut det bakåt. Ta bort tejp, kartonginlägg och eventuell frigolit du ser här.

Glöm inte att ta bort tejpremsorna på baksidan av maskinen som håller avskäraren på plats.
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Registrera din maskin 
Gå till SilhouetteAmerica.com/setup för att gå igenom alla installationsstegen för din maskin korrekt. Det första steget 
är att skapa ett Silhouette-konto, om det behövs, och registrera din maskin. Om du slutför det här steget får du tillgång 
till 100 kostnadsfria designer i ditt Silhouette-bibliotek.

Om du har ett konto anger du dina inloggningsuppgifter 
och klickar på ”Sign in”. 

Därefter anger du din adress. När du har angett dina 
uppgifter ser du den här skärmen som du använder 
för att registrera din maskin. Ange din maskins 
serienummer. Du hittar den informationen på ett 
klistermärke som sitter på baksidan av din maskin på 
höger sida. Ange även inköpsdatum och var du köpte din 
maskin. 

På nästa sida får du se din garantiinformation, 
om tillämpligt. När du har gått igenom denna 
registreringsprocess kan du fortsätta med att installera 
din maskin.

Om du inte har ett Silhouette-konto klickar du på länken 
”Sign Up FREE”. Fyll i dina uppgifter. När du är klar klickar 
du på knappen ”Create Account”. 

http://silhouetteamerica.com/setup
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Ladda ner och installera Silhouette Studio®
Gå till steg 2 på SilhouetteAmerica.com/setup för att ladda ner den senaste versionen av Silhouette Studio®. Klicka på 
ditt operativsystem (Mac eller Windows) och följ instruktionerna på din dator för att slutföra installationen. 

Programvaran är nödvändig för att kunna köra din Cameo-skärmaskin, så glöm inte detta steg!

Du lär dig mer om hur du använder programvaran Silhouette Studio® senare i denna användarhandbok. Men först måste 
du slutföra maskinens installationsprocess.

http://SilhouetteAmerica.com/setup
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Gör anspråk på en 1-månads grundprenumeration
När du registrerat din Silhouette-maskin är du berättigad till 1-månads prenumeration på Silhouette Design Store. Se till 
att hämta kampanjkoden som skickas till din e-postadress när du har slutfört registreringsprocessen.

Med en prenumeration får du ett visst antal krediter varje månad för att köpa designer. Antalet krediter du får beror på 
vilken typ av prenumeration du har. Med grundprenumerationen får du 25 dollar i krediter för månaden. 

För att göra anspråk på din kostnadsfria 1-månads prenumeration börjar du med att gå till Silhouette Design Store. Du 
kan göra detta genom att öppna en webbläsare och gå till SilhouetteDesignStore.com eller klicka på knappen ”BUTIK” i 
Silhouette Studio® (finns i programmets övre högra hörn).

Logga in på ditt Silhouette-konto i Design Store. Det här är samma kontouppgifter som du använde när du registrerade 
din maskin. För att logga in på ditt konto klickar du på ”Sign In” i övre högra hörnet. Ange din e-postadress och ditt 
lösenord och klicka sedan på ”Sign In”.

Gå sedan längst upp på webbplatsen och klicka på ”Subscriptions” eller skriv SilhouetteDesignStore.com/subscription-
signup. Nu bör du se den här sidan.

Välj ”Basic” för grundprenumerationen och klicka på ”Continue” eller på ”Payment & Billing Info” för att gå till nästa steg. 
Här anger du eventuell kampanjkod och klickar på ”Apply” för att göra anspråk på din 1-månads prenumeration. När du 
fyllt i dina uppgifter går du till nästa steg för att granska och bekräfta din prenumeration.

http://SilhouetteDesignStore.com
http://SilhouetteDesignStore.com/subscription-signup
http://SilhouetteDesignStore.com/subscription-signup
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Få tillgång till 100 kostnadsfria designer i ditt bibliotek
När du har registrerat din Cameo 4 kan du få tillgång till 100 kostnadsfria designer som medföljer din maskin. 

Gå till fliken ”Bibliotek” i Silhouette Studio® för att se dina designer. Programvaran uppmanar dig att logga in på ditt 
Silhouette-konto om du inte redan gjort det. Gå sedan till mapparna på vänster sida. Klicka på ”Free with Machine” och 
sedan på ”Silhouette Cameo® 4”.

OBS: Om du inte ser det särskilda kostnadsfria innehållet för Silhouette Cameo® 4 kan du avsluta programvaran och bekräfta 
din registrering av Silhouette Cameo® 4. Öppna sedan programvaran och leta reda på innehållet. Om du fortfarande har 
problem kan du kontakta support@silhouetteamerica.com 

OBS: Du behöver vara ansluten till internet för den första installationen. Du kan emellertid komma åt och använda allt 
innehåll i Silhouette-biblioteket offline. Silhouette-biblioteket, inklusive dess innehåll och biblioteksstruktur, synkroniseras 
mellan alla enheter du loggar in på.

Anslut Cameo 4
Anslut Silhouette Cameo® till strömförsörjningen. Börja med att ansluta kabeln och adaptern. Anslut sedan kabeln till 
Cameo-maskinen. Sätt in strömsladden i vägguttaget.

Anslut sedan din maskin till datorn med USB-kabeln. Tryck sedan på den runda strömknappen för att slå på maskinen. 

Öppna Silhouette Studio® om du inte redan gjort det. Gå till fliken Skicka (i övre högra hörnet i programmet) för att 
öppna panelen Skicka. Kontrollera att din maskin är ansluten och visar statusen ”Redo”.

Du kan behöva klicka på maskinsymbolen och välja din maskin för att den ska anslutas ordentligt.
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Navigera i Silhouette Studio®
Nu när du har laddat ner Silhouette Studio® är det dags att lära sig att använda programmet. För att öppna 
Silhouette Studio® letar du reda på Silhouette Studio®-ikonen på skrivbordet eller i startmenyn på din PC 
eller i mappen Program på din Mac. Dubbelklicka på ikonen för att köra programmet. 

När Silhouette Studio® har laddats får du upp ett 12 x 12-tums designområde på din skärm som omges av verktygsfält.

I den här handboken får du lära dig grunderna för hur du använder programvaran. Om du vill lära dig mer kan du läsa 
programvaruhandboken för Silhouette Studio®. Du hittar handboken på SilhouetteAmerica.com/setup under Steg 6 eller på 
Silhouette101.com.

Översikt av arbetsytan
1. Dokumentverktyg – Verktyg du behöver för att justera dokument eller välja objekt på dokumentet.

2. Verktygsfält för snabbåtkomst – De verktyg som visas här är specifika för den uppgift du arbetar med för att underlätta justeringar.

3. Ritverktyg – De verktyg som används för att skapa former och lägga till text i designområdet.

4. Delad skärm för bibliotek – Med den här knappen kan du skapa en delad skärm för biblioteket och designområdet.

5. Dokumentflikar – Dessa flikar används för att växla mellan öppna dokument.

6. Förvaringsområde (grått) – Används för att förvara designer om du omorganiserar ditt designområde. Designer som förvaras här kommer inte 
att skäras eller skrivas ut.

7. Aktivt skärområde – Här skapar och placerar du dina designer. Allt som finns i detta område kan skäras eller skrivas ut.

8. Navigeringsflikar – Dessa flikar tar dig till specifika platser i programvaran.

9. Verktyg för Silhouette Studio® – Verktygen för Silhouette Studio® har olika funktioner som du kan använda för att justera dina designer.

10. Paneler – Här visas panelerna för Silhouette Studio®-verktygen för att ge dig fler alternativ.

11. Preferenser och teman – Med dessa alternativ kan du justera dina preferenser och inställningar för Silhouette Studio®.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10
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Navigeringsflikar
Det finns fyra flikar längst upp på högersidan:

Design
Det här designområdet är din arbetsyta för att skapa projekt. Detta 
området innehåller verktygsfälten, den vita designsidan och det grå 
förvaringsområdet. När du är i Bibliotek, Silhouette Design Store eller i 
menyn Skicka klickar du på fliken Design för att återgå till din designsida.

Butik
När du är ansluten till internet öppnar fliken Store ett webbläsarfönster 
som tar dig till Silhouette Design Store där du kan bläddra bland och 
köpa designer. 

Bibliotek
Du kan komma åt dina sparade designer från fliken Bibliotek. Sortera 
och organisera dina designer hur du än vill genom att lägga till mappar 
och undermappar. Designer kan lagras på din dator eller i Silhouette-
biblioteket. 

Skicka
Fliken Skicka låter dig justera skärinställningarna för dina designer och 
skicka dem till din Silhouette. Denna meny fungerar på liknande sätt som 
en meny för att skicka till utskrift i andra program. 
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Designområde
Designområdet är det första området du ser när du öppnar Silhouette Studio® 
och det område du troligtvis kommer att tillbringa större delen av tiden i. Så 
det är viktigt att du lär dig hur du använder detta område för att skapa dina 
designer. 

Paneler
Varje verktygsikon i Silhouette Studio® öppnar sin egen panel. Panelerna 
öppnas på den högra sidan av designutrymmet bredvid verktygsikonerna 
i Silhouette. Panelen Sidinställningar öppnas som standard. Här kan du 
göra justeringar av designutrymmet, såsom maskinen, sidstorleken och 
materialstorleken (eller media) du vill arbeta med.

Du kan antingen öppna en panel åt gången eller använda flera paneler 
samtidigt. För att använda flera paneler klickar och drar du på namnfältet för 
att flytta den till en ny plats. Klicka sedan på en annan ikon för att öppna nästa 
panel. Du kan ha så många paneler öppna som du vill och flytta dem var som 
helst på din designskärm.

Dölj paneler
Paneler kan döljas genom att klicka på pilen på vänster sida av panelen. Dölj, 
flytta och omorganisera panelerna för att ställa in din skärm precis som du vill. 
När du stänger paneler kommer de som finns under dem att hoppa upp för att 
fylla deras plats.

Klibbiga paneler
Panelerna är klibbiga, vilket innebär att de snäpper upp överst på 
designområdet eller till varandra. Men panelerna behöver inte klibba till 
varandra. Du kan flytta grupper av paneler eller enskilda paneler vart som 
helst på din skärm. Beroende på ditt projekt kanske du vill ha många paneler 
öppna för att göra justeringar med en mängd olika verktyg eller så kanske du 
bara vill ha en enda panel öppen åt gången.

Paneler som innehåller flera ikoner
Vissa paneler är paneler för en enda ikon, såsom PixScan™ eller Offset. Andra paneler består av en grupp relaterade 
ikoner. Dessa ikoner är tillgängliga inuti panelen via separata flikar. Till exempel innehåller panelen Transformera 
ikonerna Justera, Skala, Rotera, Flytta och, om du har Designer Edition, Skjuva.

Panelläge
Du kan anpassa panelläget i panelen Preferenser. Under Standardinställningar kan du välja hur du vill att dina paneler 
ska öppnas.

 f Enkelt panelläge: Bara en panel kan vara öppen åt gången. Om du har en panel öppen och klickar på en annan 
ikon kommer den nya panelen att öppnas på den plast som den tidigare panelen var öppen.

 f Flexibelt panelläge: Standard. Precis som enkelt panelläge ersätter flexibelt panelläge en panel på standardplatsen, 
men ersätter inte en panel som du har flyttat. 

 f Flerpanelläge: Alla nya paneler kommer att öppnas, oavsett hur många paneler som redan är öppna.
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Ritverktyg
Verktygsfältet längs vänster sida av programvaran innehåller de verktyg som behövs för att skapa och ändra 
grundläggande former och text. 

Välj verktyg

Redigera punkter

Linjeverktyg

Ritverktyg

Frihandsverktyg

Textverktyg

Rita en anteckning

Raderingsverktyg

Knivverktyg

Obs: Om du använder andra utgåvor av Silhouette 
Studio® (t.ex. Silhouette Studio® Designer 
Edition), kanske du se fler ritverktyg än vad som 
visas här. Du kan läsa mer om dessa verktyg i 
programvaruhandboken för Silhouette Studio®.

Enkla former
Linjer

För att rita en linje väljer du Linjeverktyget på det vänstra 
verktygsfältet. Du kan antingen klicka och dra med musen för 
att rita en linje eller klicka en gång för att påbörja linjen och 
klicka en andra gång för att avsluta den.

 f Håll in SHIFT medan du skapar en linje för att göra en perfekt 
vertikal, horisontell eller 45° linje.

Rektanglar/kvadrater
För att rita en rektangel väljer du Rektangelverktyget från det 
vänstra verktygsfältet. Du kan antingen klicka och dra med 

musen för att rita en rektangel eller klicka en gång för att placera ett 
hörn och klicka en andra gång för att placera det motsatta hörnet.

 f För att skapa en kvadrat håller du in SHIFT medan du skapar 
en rektangel.

 f Håll in ALT (OPTION på Mac®) för att rita rektangeln från mitten istället för ett hörn.

 f Håll in SHIFT + ALT (SHIFT + OPTION på Mac®) för att rita en perfekt kvadrat centrerad från ditt 
ursprungliga klick.

Frihand
För att rita med Frihandsverktyget klickar du på verktyget på det vänstra 
verktygsfältet. Du kan antingen välja det normala Frihandsverktyget eller det 
Mjuka frihandsverktyget. För att rita klickar och drar du formen som du vill 

skapa i ditt designområde.

För att justera formen du har skapat kan du använda verktyget Redigera 
punkter. Detta verktyg gör punkterna synliga i en form och låter dig flytta 
dem. 
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Text
För att skära bokstäver eller ord med ett valfritt typsnitt väljer du Textverktyget från verktygsfältet på vänster sida av 
skärmen. Med Textverktyget valt klickar du på valfri plats på sidan och börjar skriva. Du kan enkelt ändra 
standardteckensnittet i panelen Textstil som dyker upp.

När du klickar på sidan med Textverktyget visas en blinkande markör. Börja med att skriva de bokstäver, ord eller fraser 
du vill.

Medan du skriver eller redigerar text visas panelen Textstil på höger sida av skärmen. I denna panel kan du ändra 
teckensnitt, textstorlek, vikt, justering, teckenavstånd och radavstånd. Använd musen för att markera din text innan du 
gör justeringar av teckensnitt, storlek, vikt, etc.

Klicka var som helst utanför sidan för att sluta skriva texten. Detta avslutar textredigeringsläget och avmarkerar texten. 
Om du behöver göra en ändring av texten dubbelklickar du på texten på sidan med hjälp av Markeringsverktyget (finns 
på vänstra verktygsfältet).

 f För att flytta runt din text på sidan, klicka och dra den till en ny plats.

 f För att ändra storlek på din text, välj texten och klicka och dra sedan i ett av kontrollhandtagen i hörnen.

 f För att rotera din text, välj texten och klicka och dra sedan den gröna cirkeln som visas ovanför objektet.
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Bibliotek

Logga in
I biblioteket hittar du alla designer som du hämtat från Silhouette Design Store. Du kan också spara dina designer till 
Silhouette-biblioteket. 

När du klickar på fliken Bibliotek kan du bli ombedd att logga in på ditt Silhouette-konto om du inte redan har gjort det.  
Ange din e-postadress och ditt lösenord och klicka sedan på ”Sign in”. Om du inte redan har ett Silhouette-konto kan du 
klicka på länken ”Sign up FREE”.

När du har loggat in ser du mappar till vänster och designer till höger. Om du inte har några designer ännu, oroa dig inte! 
Det finns gott om tid att lägga till designer senare.
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Organisera ditt bibliotek
Du kan organisera dina designer i ditt bibliotek genom att skapa nya mappar för dina designer. 

Dra valfri design från det högra fönstret till din nyskapade mapp i panelen Mappar till vänster. Siffrorna inom parenteser 
bredvid varje mapp anger hur många designer som finns i varje mapp.

När du köper designer från Silhouette Design Store visas dessa designer i Nyligen nedladdat. Från den här mappen kan 
du flytta designer till andra mappar.

För att lägga till mappar i ditt bibliotek klickar du på mappen Designer. Högerklicka på ett tomt utrymme i mappen och 
välj ”Ny mapp”. En ny ”Namnlös mapp” dyker upp som du kan byta namn på. 

Fortsätt att lägga till mappar och undermappar med samma metod.
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Sök efter designer i biblioteket
För att du lättare ska hitta en specifik design är designer som du köper från Silhouette Design Store kopplade till vissa 
nyckelord. Om du vill söka efter en design öppnar du biblioteket genom att klicka på fliken Bibliotek. Gå till sökrutan 
längst upp till höger och skriv in ditt nyckelord.

Använd designer från biblioteket
När du hittar en design som du vill använda dubbelklickar du på designen för att placera den på din sida. Du kan också 
högerklicka på designen och välja ”Öppna [filnamn]”. Detta stänger automatiskt biblioteket och tar dig till designsidan. 
Du kan enkelt öppna biblioteket igen genom att klicka på fliken Bibliotek. 

För att stänga biblioteket utan att klistra in en design klickar du på fliken Design för att gå tillbaka till designområdet eller 
fliken Butik för att söka efter fler designer.
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Visa delad biblioteksskärm
Om du vill visa ditt designområde och ditt Silhouette-bibliotek samtidigt kan du använda funktionen delad 
biblioteksskärm. För att dela skärmen måste du gå till Design-skärmen. Gå längst ner till vänster på skärmen och klicka 
på mappen med den nedåtriktade pilen (kallas också för biblioteksikonen) eller klicka på triangeln som pekar till höger. 
Detta öppnar den delade skärmen.

När din delade skärm är öppen kan du navigera genom biblioteksmapparna för att hitta önskad design och lägga den på 
designsidan. Du kan antingen dubbelklicka på en design eller klicka och dra en design för att placera den på designsidan.

När du är klar med den delade skärmen kan du klicka på samma biblioteksikon i mitten av den delade skärmen för att 
dölja biblioteket igen.
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Silhouette Design Store
Silhouette Design Store innehåller över 170 000 designer – inklusive enkla urklipp, detaljerade mönster och designer, 
typsnitt och fraser, 3D-designer och mer – som du kan skära med din Silhouette-maskin. Merparten designer kostar 
enbart 99 ¢. Design Store har regelbundna reor och vanligtvis publiceras en kostnadsfri design varje vecka. 

För att få tillgång till Silhouette Design Store klickar du på knappen Butik i övre högra hörnet av programvaran. Detta 
öppnar ett webbläsarfönster som tar dig till butiken.

Veckans kostnadsfria design visas på sidan Deals. Du kan också visa andra erbjudanden, nya designer, trendiga designer 
och mer. 

Sök efter designer genom att mata in nyckelord i sökfältet eller använd menysystemet för att söka efter designer i en 
viss kategori. 
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Ladda ner designer
Prova att ladda ner en kostnadsfri design genom att klicka på veckans kostnadsfria design. Du kan hitta den kostnadsfria 
designen på sidan Deals under ”Free Designs”. 

När du klickar på en design öppnas ett fönster som ger dig mer information om den designen. Här kan du se vilken typ 
av design det är, filtyp och pris. 

Klicka på den blå kundvagnen för att lägga designen i din 
kundvagn. Klicka sedan på pilen eller på ikonen i det övre 
högra hörnet av Design Store för att gå till din kundvagn. 

Eftersom du laddar ner en kostnadsfri design bör 
totalsumman i din kundvagna vara $0.00

När du har granskat din kundvagn klickar du på knappen 
Checkout för att fortsätta. Nu ber Design Store dig att 
logga in innan du kan ladda ner din design. 

Du borde redan ha skapat ett Silhouette-konto, men 
om du inte har det tar det bara några sekunder att 
skapa ett nytt konto. Klicka på länken ”Sign up FREE” på 
inloggningssidan för att skapa ett nytt konto.

När ditt konto har skapats måste du öppna din kundvagn 
igen och gå igenom checkout-processen igen. Du blir 

ombedd att bekräfta ditt lösenord varje gång du laddar ner en design. 



18

Silhouette Cameo® 4 Användarhandbok 

Panelen Skicka
När du klickar på fliken Skicka får du se en nedtonad version av skärmen Design till vänster och panelen Skicka till höger. 
Med panelen Skicka kan du göra justeringar av dina skärinställningar så att du kan göra den perfekta skärningen. 

I fliken Skicka kan du välja mellan fyra åtgärder: Enkel, Linje, Fyll och Lager. 

Varje åtgärd låter dig justera specifika skärinställningar. För att skära väljer du helt enkelt ditt material, din åtgärd och ditt 
verktyg i panelen Enkel och klickar på ”Skicka”.

Skärmen Skicka är indelad i två delar: panelen på den högra sidan och skärmen som visar din design till vänster. Panelen 
på den högra sidan innehåller åtgärdsflikar, liksom åtgärdsalternativ. När du öppnar fliken Skicka blir skärlinjerna i din 
design tjockare och fetare så att du kan se exakt vad din Silhouette kommer att skära. 

Om du vill göra några justeringar på din design måste du gå tillbaka till skärmen Design genom att klicka på fliken 
Design. Du kan flytta din design medan du är i fliken Skicka, men du kan inte göra några andra justeringar på designen.

Det första alternativet i åtgärdspanelen är fliken Enkel. Här kan du välja materialtyp, den åtgärd du vill att din Silhouette 
ska utföra, vilken sorts skärblad du använder, vilka linjer du vill ska skäras, etsas, präglas eller prickas.  

För mer avancerade inställningar kan du använda panelen Linje, Fyll eller Lager. Med panelen Linje eller Fyll kan du ange 
vilken uppgift Silhouette ska utföra enligt bildens linjefärg eller fyllnadsfärg. Om du har en design med flera lager kan du 
använda panelen Lager för att välja vilka lager som ska skäras. 
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Förbered Cameo 4

Placera material på skärmattan
Ta bort det icke-klibbande skyddspappret från skärmattan. En ny matta kommer att vara mycket klibbig till en början. För 
att undvika att skada något material som du placerar på skärmattan placerar du mattan med den klibbiga sidan nedåt på 
en yta som inte avger för mycket ludd, såsom denim eller mikrofiber. Detta gör att mattan blir mindre klibbig, men låter 
dig fortfarande greppa material utan att skada det.

Placera ditt papper eller annan media på skärmattan enligt illustrationen i Silhouette Studio®. 

Koppla på Cameo
Koppla på Silhouette Cameo® genom att trycka på strömknappen och vänta på att maskinen ska starta upp. För att 
mata in skärmattan i maskinen

 f Lyft locken och skjut det bakåt.

 f Rikta in mattans vänstra kant med det grå inriktningsmärket på maskinens vänstra sida.

 f Tryck mattan mot de vita rullarna.

 f Tryck på pilen som pekar uppåt på pekskärmen för att ladda din matta i skärläge.

Om du inte ser en bild av skärmattan under ditt dokument på skärmen klickar du på ikonen Sidinställningar längst upp i 
Silhouette-verktygsfältet till höger i fönstret. I sektionen Skärmatta väljer du Cameo-matta.

Placera din design på skärmen där du vill att den ska skäras ut på mattan. Se till att hålla din design inom de röda 
marginalerna på din sida.
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Ladda verktyget
Att välja ett verktyg eller skärblad är ett viktigt steg i att förbereda din Silhouette för skärning. Eftersom din maskin 
levereras med ett autoblad, kan du sätta in det. Olika skärbladstyper justeras med olika metoder. Instruktioner för att 
justera alternativa skärbladstyper finns i respektive skärbladsförpackning. 

Om du använder ett autoblad justeras skärbladet automatiskt när du skickar din design till skärning. För att justera 
autobladet eller ett annat skärblad manuellt använder du justeringshållaren i maskinen eller det handhållna verktyget 
som medföljer din maskin. Tryck försiktigt skärbladet upp och ned i justeringshållaren tills den röda indikatorlinjen pekar 
på den önskade inställningen. 

Obs: Auto-, spärr-, premium- och tygbladet samt skisspennorna fungerar enbart i vänster verktygshållare eller verktygshållare 
1. 

Ovanstående skärbladsinställningar är endast tillämpliga med auto-, spärr- och premiumbladet. Högre 
skärbladsinställningar exponerar mer av skärbladet och är till för att skära tjockare material. Se Silhouette Studio® för 
rekommenderade skärbladsinställningar för olika material. 

När du inte använder verktyget kan du förvara det i verktygshållaren på vänster sida av maskinen. Skjut bara locket till 
vänster och placera verktyget inuti. När du är klar skjuter du locket åt höger för att stänga.

Indikatorlinje

Justeringshylsa

Autoblad

Skärbladsin-
ställning

1

4–6

7–10

2–3

Material

Tunna material såsom vinyl och smidigt värmeöverföringsmaterial

Tjockare material såsom strukturkartong och mönsterpapper

Tjocka material såsom duk

Material av medelvikt såsom papper, kartongpapper och flockat värmeöverföringsmate-
rial

Lock

Verktygshållare
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Automatisk verktygsdetektering

Nytt för Cameo 4 är automatisk verktygsdetektering. Den här funktionen gör det möjligt för programvaran att detektera 
vilket verktyg som sätts in maskinen och programvaran fyller automatiskt åtgärdsalternativ i panelen Skicka. 

Denna funktion är endast tillgänglig med Cameo 4 och Cameo 4-verktyg. Du kan se en liten metallremsa på baksidan av 
verktygen och verktygsadaptrarna. Det är denna remsa som säger åt maskinen – och i sin tur programvaran – vilket 
verktyg som sätts in i verktygshållaren.

Verktygsadaptrar
Eftersom verktygshållarens konstruktion på Cameo 4 skiljer sig något från tidigare Cameo-versioner levereras Cameo 4 
med fyra verktygsadaptrar som du kan använda för att sätt in verktyg i Cameo 4:

Dubbel verktygshållare
Cameo tillhandahåller en dubbel verktygshållare för att hålla två olika verktyg samtidigt. Detta gör det möjligt för dig 
att utföra olika åtgärder med olika typer av skärblad. Det två hållarna är märkta som 1 (eller verktyg 1 på vänster sida) 
och 2 (eller verktyg 2 på höger sida). Cameo 4-skärbladen är märkta med antingen 1 eller 2. Dessa siffror anger vilken 
verktygshållare du kan använda verktyget i. 

Om du använder ett verktyg med en adapter, såsom ett spärrblad för Cameo 3 kan det verktyget enbart användas med 
verktygshållare 1. 

Lås och lås upp verktyg
Lås först upp verktygshållare 1 genom att dra ut låsspaken. Sätt i autobladet (eller det verktyg eller 
den verktygsadapter du använder) i verktygshållare 1 och tryck tillbaka låsmekanismen på plats. 
Det kan hjälpa att trycka ner verktyget medan du trycker in låsspaken igen. Detta säkerställer att 
verktyget låser fast ordentligt.

Låsspaken fungerar på samma sätt för både verktygshållare 1 och 2. Det spelar ingen roll vilket 
verktyg som sätts in eftersom varje verktyg låses fast på samma sätt.

Om du ser en blå färg bredvid verktygsnumret vet du att verktyget är ordentligt fastlåst.

Använd den blå 
verktygsadaptern med 
Silhouette skisspennor

Använd den grå 
verktygsadaptern med 
djupskärningsbladet

Använd den svarta 
verktygsadaptern 
med standardbladet 
(spärrbladet) och 
premiumbladen

Använd den vita 
verktygsadaptrarna 
med Kraft-bladet (2 
mm)  
(kompatibel med tidigare Silhouette-
maskiner)

låslås upp

Låsspak
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Justera rullarna
Genom att justera rullarna på huvudrullaxeln kan Silhouette Cameo® skära följande mediestorlekar: A4, letter, 12-tum 
och 13-tum.

Vita rullar
Spak

Lokalisera frigöringsspaken på den högra sidan och vrid den medurs.

Greppa rullkroppen och tryck in låsknappen. 

Håll låsknappen intryckt och skjut rullen till önskat läge. Släpp knappen på 
rullknappen och lås frigöringsspaken genom att vrida den moturs. 

Rullen kan röra sig ur sitt läge om den inte låses fast ordentligt.

Rullhuvud

Rullkropp

Lås
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Ladda materialet
När materialet är laddat på skärmattan eller om du vet vilket material du vill använda är 
det dags att ladda skärmattan eller materialet i maskinen. 

OBS: Det är mycket viktigt att material som inte använder en skärmatta hålls hårt när det 
matas in i maskinen så att materialet greppas lika hårt av båda klämrullarna. Annars kan 
materialet slakna i mitten, vilket gör att resulterande skärning inte fungerar så bra. 

Det finns två olika laddningsmetoder. I båda fallen vill du se till att först justera 
skjutreglagen så att de bäst matchar ditt material: 

1. Flytta den högra rullen så att den matchar bredden på din skärmatta och ditt material. 

2. Justera de mittre skjutreglagen så att de är på lika avstånd mitt emellan det vänstra laddningsreglaget och 
det högra skjutreglaget.

Om du vill justera startskärpunkten efter att du har laddat materialet kan du använda pilarna på kontrollpanelen eller i 
Silhouette Studio®-programvaran.

När din skärning är klar trycker du på knappen Avlasta. Rullarna flyttar då materialet från undersidan av rullstången för 
att frigöra det.

Lasta

Lasta av

Den första metoden är en fördröjd laddningsmetod (rekommenderas för större skärytor):

1.  Tryck på knappen Ladda på Cameo. Knappen Ladda kommer att blinka, vilket indikerar att den är redo att ladda materialet. 

2.  Rikta in vänster sida av skärmattan eller rullmaterialet med den grå linjen framför verktygsvagnen och vänster grepp på rullstången. 

3.  Efter några sekunder kommer maskinen att greppa din skärmatta eller ditt material och flytta det på plats under rullstången.

Den andra metoden är en snabb laddningsmetod (rekommenderas för mindre skärytor):

1.  Rikta in vänster sida av skärmattan eller materialet med den grå linjen framför verktygsvagnen och vänster grepp på rullstången. 

2.  Tryck på knappen Ladda på Cameo. Maskinen greppar omedelbart din skärmatta eller ditt material och flyttar det på plats under 
rullstången.
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Skär en design
När du har valt design, laddat materialet och förberett maskinen är du redo att göra din första skärning! 

Gå tillbaka till Silhouette Studio® för att lägga till all nödvändig information som du 
kanske har missat. Här är vad du kan förvänta dig i varje sektion när du skär med 
åtgärden Enkel.

I sektionen för både verktyg 1 och 2 ser du rullgardinsmenyns alternativ för 
materialet, åtgärden och verktyget. 

Välj först ditt material. Det är viktigt att du väljer korrekt eftersom Silhouette 
Studio® har finjusterat skärinställningarna för varje material. Om du upptäcker att 
du måste göra justeringar kan du ändra dessa inställningar. Om du behöver lägga 
till ett nytt material kan du klicka på  knappen ”Lägg till ny materialtyp” längst ner i 
rullgardinsmenyn och lägga till dina egna skärinställningar. 

Välj sedan verktyget eller se till att rätt verktyg har valts. Med automatisk verktygsdetektering kan din maskin 
automatiskt detektera vilket verktyg som sitter i verktygshållaren. Här har vi satt i två olika verktyg i Cameo 4 – 
autobladet och skisspennan med verktygsadapter.

Nu är du redo att klicka på knappen Skicka och se hur din Silhouette skär din design exakt!

Om du någonsin behöver en påminnelse om vad du behöver för att skära ut en design kan du klicka på studentmössan 
i nedre vänstra hörnet av panelen Skicka på vänster sidan av knappen Skicka. Du får då se ett kort bildspel av steg du 
behöver följa.

Verktyg 1 och 2
Till skillnad från Cameo 3 utför verktygshållarna i det dubbla verktygshållarsystemet olika skärfunktioner och verktygen 
är därför inte utbytbara med varandra. Här är de kompatibla verktygen och funktionerna för varje verktygshållare:

Verktyg Autoåtgärd
Verktyg 1 Autoblad Skärning

Spärrblad Skärning

Djupskärningsblad Skärning

Skisspenna Skiss

Verktyg 2 Kraft-blad Skärning

Roterande blad Roterande skärning

Stansverktyg Stansning
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Skärning utan en matta (lätt ytskärning)
Lätt ytskärning används när du skär i material som har ett eget underlag (dvs. vinyl, värmeöverföring, klistermärken, 
etc.). När du utför en lätt ytskärning med Cameo 4 finns det två funktioner i Cameo 4 som du kanske vill använda: 
rullmataren och avskäraren.

Om du inte vill använda rullmataren eller avskäraren som en del av att utföra lätt ytskärning finns det två saker du 
behöver göra: 

1. Gå till panelen Sidinställningar och ändra skärmattan till "Ingen".

2. Gå till fliken Skicka och välj ditt material (kom ihåg att ditt material MÅSTE ha ett eget underlag för att utföra denna typ av skärning).

När du är klar med dessa två steg kan du fortsätta med din skärning.
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Använd rullmataren
Den inbyggda rullmataren sitter inuti ett fack på framsidan av Cameo 4. För att öppna rullmataren skjuter du försiktigt ut 
facket helt. 

Obs: När rullmatarfacket är helt öppet sticker den ut cirka 8 tum från maskinen. Om facket endast sticker ut 4 eller 5 tum kan 
det ha fastnat och kan inte skjutas ut hela vägen. Dra försiktigt ut facket tills det är helt ute. 

När facket är helt ute öppnar du det insatta stycket så att du kan placera rullmataren. Det finns två ändstycken som du 
också måste öppna. Här vilar ditt rullmaterial. Skjut höger ändstycke för att anpassa det till materialets bredd – antingen 
9 tum eller 12 tum. 

Placera ditt rullmaterial på rullmataren. Ta ändstycket och mata in det genom rullmatarens springa. Mata sedan in 
materialet i maskinen med knappen Ladda på pekskärmen. Se till att materialet matas in rakt i maskinen. 

När du är klar med att använda rullmataren tar du bort materialrullen, fäller ner styckena och skjuter tillbaka facket på 
plats.

Öppna rullmatare
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Använd avskäraren
Om du använder ett material med underlag på en rulle utan en skärmatta kan du använda avskäraren på baksidan av 
maskinen för att trimma ditt projekt när du är klar med skärningen. Avskäraren är redan fäst på din Cameo.

Se till att du ställer in Silhouette Studio® så att din skärning matas in genom din Cameo korrekt. Ställ först in din 
skärmatta på ”Ingen” i panelen Sidinställningar. Gå till fliken Skicka. Innan du skickar din design klickar du på 
kugghjulsikonen i det nedre högra hörnet för att öppna avancerade inställningar. Ändra matningsalternativet till ”Mata” 
och ange hur mycket av materialet du vill mata igenom. Om måtten inte är exakta behöver du inte oroa dig eftersom du 
alltid kan använda pilarna på pekskärmen på din Cameo för att justera matningen efter behov när du har gjort din 
skärning. Skicka sedan din design till maskinen.  

Om du vill använda avskäraren måste du se till att din design matas igenom maskinen till dess baksida när det är 
färdigskuret. Frigör låsen på båda sidor längst upp på avskäraranordningen en och sänk avskärarspåret. Skjut avskäraren 
längs spåret för att skära ditt material. När du är klar skjuter du avskäraren till någon av sidorna på spåret, lyfter tillbaka 
spåret på plats och fäster båda låsen. 

Lås

Avskärare

Lås

Spår för avskärare
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Byt ut avskäraranordningen
Om ditt avskärarblad blir slött och måste bytas ut kan du enkelt ta bort och byta ut avskäraranordningen. 

För att ta bort avskäraranordningen trycker du ner de två ändspakarna samtidigt. Medan du gör det drar du 
avskäraranordningen utåt. Avskäraranordningen är den långa delen som visas nedan. 

Obs: Se till att avskäraren är i låst läge innan du försöker ta bort anordningen.

För att sätta tillbaka avskäraranordningen i maskinen riktar du in fötterna på undersidan av avskäraranordningen 
med spåren längst ner i hålet på din Cameo. När du är säker på att den är korrekt inriktad lyfter du överdelen av 
avskäraranordningen och trycker in den i hålet tills du hör ett klick.

Spak Spak

Avskäraranordning

Spak

Spak

Fot

Fot
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Skärning utan en matta (genomskärning)
Det andra alternativet för skärning utan matta är nytt för Cameo 4! För den första gången någonsin kan du skära i 
material som papper och kartong utan en skärmatta. Med den här funktionen kan din Cameo skära samtidigt som 
materialet hålls på plats med hjälp av perforeringsskärningar på strategiska platser. När materialet har tagits bort från 
skärmaskinen trycker du bara ut designen från pappret.

På grund av en kanal som går under bladområdet kan Cameo 4 utföra en speciell skäråtgärd som skär hela vägen 
genom materialet även om det inte finns en skärmatta. Den gör detta genom att lyfta bladet i små segment när den skär 
medan en del av materialet är anslutet till hela sidan. När skärningen är slutförd kan den resulterande designen tryckas 
ut från det omgivande materialet.

1. Se till att du har en kompatibel Cameo-modell (endast Cameo 4) samt att din maskin är ansluten och synkroniserad med din programvara. 

2. I panelen Sidinställningar väljer du ”Ingen” från rullgardinsmenyn precis som du gjorde med alternativet lätt ytskärning. Ställ in mediestorleken 
till den exakta storleken på det material du använder. 

3. Välj materialtyp i panelen Skicka. Programvaran vet om den automatisk ska välja ”Skär” eller ”Genomskärning” för åtgärden baserat på ditt val 
av skärmatta och material. Papper och liknande styva material som normalt behöver en matta för fullständig genomskärning bör användas 
med ”Genomskärning” när du inte har någon matta i panelen Sidinställningar.

Här är några saker att komma ihåg: 

 f Genomskärningsläget är inte avsett för tunna eller flexibla material som kopieringspapper eller tyg. 

 f Genomskärningsfunktionen kan endast användas med Cameo 4 och Cameo. Om du använder tidigare modeller 
av Silhouette-skäraren (Cameo 3, Portrait 2, etc.) måste du använda en skärmatta för att skära ut kartong eller 
andra pappersmaterial. 

 f Se till att du valt rätt skärinställningar innan du skär din design genom att utföra ett skärtest.

Avbryt en skärning
Om du behöver avbryta ett skärningsjobb som redan pågår måste du göra följande tre saker:

 1. Välj ”Avbryt” i Silhouette Studio®.

 2. Tryck på pausknappen. Efter några sekunder blinkar knappen för att avlastning av skärmattan, vilket indikerar att 
du kan avsluta jobbet genom att lasta av skärmattan.

 3. Håll in pausknappen på Cameo 4-maskinen i fem sekunder. OBS: Detta alternativ lastar inte av skärmattan eller 
materialet automatiskt.

Paus
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Bluetooth®-anslutning
Silhouette Cameo® 4 är kompatibel med Bluetooth® och tillåter trådlös kommunikation. Detta 
gör att du kan skicka designer från en Bluetooth®-kompatibel enhet till din Cameo 4 för att 
skära utan att din maskin är kabelansluten till en dator.

För att ansluta din Bluetooth®-kompatibla Cameo 4 måste du först aktivera Bluetooth® genom 
att trycka på Bluetooth®-knappen på din Cameo. Bakgrundsbelysningen ändrar färg från vit till 
blå, vilket indikerar att den är aktiverad.

Gå till fliken Skicka i Silhouette Studio®. Klicka på Bluetooth®-ikonen längst ner på panelen och 
välj ”Lägg till Bluetooth®-maskin”. Efter några sekunder ändras statusen på Cameo till Redo i 
panelen Skicka och installationen är klar. 

Var hittar man mer information
Fullständig programvaruhandbok
Visa den fullständiga, illustrerade användarhandboken inuti Silhouette Studio® genom att klicka på Hjälp > 
Användarhandbok.

Webbplats
Besök handledningsavsnittet på SilhouetteAmerica.com för att få hjälp med specifika funktioner och steg-för-steg-
instruktioner om hur man skär olika medietyper med Silhouette Cameo®.

Blogg
Besök den officiella Silhouette-bloggen på Silhouette101.com för information om din maskin, handledning och 
instruktioner, e-böcker, videor och idéer om nya projekt du kan skapa. Många blogginlägg innehåller steg-för-steg-
instruktioner för avancerade användning av Silhouette-produkter och -programvara.

Nyhetsbrev
Registrera dig för Silhouettes nyhetsbrev på SilhouetteAmerica.com för att få produktuppdateringar och 
specialerbjudanden via e-post.

Kundtjänst
Om du har några ytterligare frågor, kontakta gärna kundtjänst:

Silhouette America, Inc.

support@silhouetteamerica.com

https://www.silhouetteamerica.com/contact

Bluetooth®-
status

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