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Свързване на Вашия Silhouette Portrait®
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Проверете приложените артикули

Silhouette Portrait® пристига с артикулите, показани в този списък. Моля, проверете дали всички
артикули са приложени, преди да започнете употреба. В случай, че някой от компонентите,
описани по-долу, липсва, моля, свържете се със support@silhouetteamerica.com.

Silhouette Portrait®
настолен режещ инструмент

USB кабел

Захранващ адаптер за
мрежата и захранващ кабел

8 in x 12 in
(20.3 cm x 30.5 cm)

8”x12” подложка за рязане

AutoОстртие

Инструмент за
премахване на
Bluetooth®

Извадете Silhouette Portrait® от кутията и премахнете трите ленти и поддържащия пеноматериал,
както е показано на следните диаграми. Тези ленти и пеноматериал се използват, за да
придържат движещите се части на Silhouette, докато се транспортира.
премахнете лента и пеноматериал
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Инсталиране на Silhouette Studio® софтуера

Инсталация

1. Отворете silhouetteamerica.com.
2. Кликнете на синия бутон “Update Software” в горната част на екрана.
3. Кликнете на връзката за сваляне на “Silhouette Studio”. Бъдете сигурни, че сваляте правилната
версия, в зависимост от операционната Ви система (Windows или MAC).
ЗА WINDOWS: Преминете през инсталационния процес, следвайки упътванията на екрана. В
случай, че инсталационният прозорец не се появи автоматично, отворете мястото, на което сте
го свалили в My Computer, и кликнете два пъти, за да стартирате setup.exe програмата. В случай,
че се появи “New Hardware Found” диалогов прозорец, следвайте инструкциите, за да приемете
инсталирането на Silhouette драйвера на Вашата система.
За MAC: Превлачете и пуснете иконата на Silhouette Studio® програмата в папката с приложения,
за да инсталирате Silhouette Studio®.
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Свързване на Silhouette Portrait®

След като Silhouette Studio® софтуерът е инсталиран, свържете Silhouette Portrait® към
захранващия адаптер. След това включете Silhouette във Вашия компютър посредством
приложения USB кабел, както е показано на диаграмата.
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Включете машината от ключа за пускане. В случай, че компютърът Ви покаже “New Hardware
Found” диалогов прозорец, следвайте инструкциите, за да приемете инсталирането на
Silhouette драйвера на Вашата система.

Стартиране на Silhouette Studio® софтуера
Намерете Silhouette Studio® иконата на работния плот или в Старт менюто на
Вашия компютър (в Applications папката на Mac®). Кликнете два пъти върху
иконата, за да стартирате приложението.
След като Silhouette Studio® зареди, ще забележите празна 8” x 12” (20.3 x 30.5 см)
страница на Вашия екран.
В случай, че искате да смените размерите или ориентацията на страницата, ще
откриете настройките на страницата във вече отворен панел в дясната страна на
екрана.
За да достъпите тези настройки и в бъдеще, кликнете на иконата за Настройки на
дизайн страницата в Опции лентата с инструменти в горния десен ъгъл на екрана Ви.
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Секции за навигация
Има четири секции в горната дясна страна:

Дизайн

Секцията “Дизайн” е вашето работно място за
създаване на проекти. В тази секция се намират
лентите с инструменти, бялата страница за
проектиране и сивото поле за съхраняване. Когато
сте в секция “Библиотека”, в Silhouette Design Store
(Магазина за проекти Silhouette) или в менюто
“Изпращане”, кликнете върху секция “Дизайн”, за да
се върнете на страницата си за проектиране.

Магазин

Когато сте свързани с интернет, секцията “Магазин”
ще ви отведе до Silhouette Design Store, където може
да разглеждате и купувате проекти.

Библиотека

Можете да получите достъп до архивираните си
проекти от секцията “Библиотека”. Сортирайте и
подредете проектите си по какъвто начин искате,
като добавите папки и подпапки. Проектите може да
се съхраняват на вашия компютър или на Silhouette
Cloud.

Изпращане

Секция “Изпращане” ви позволява да нагласите
настройките за проектите си и да ги изпратите на
вашия Silhouette. Това меню работи подобно на
менюто “Изпращане за печат” в други програми.
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Преглед на Работното място

1. Инструменти за документи
2. Бърз достъп до Лентата с инструменти
3. Инструменти за чертане
4. Секции с документи
5. Поле за съхраняване (сиво)
6. Активно поле за изрязване
7. Секции за навигация
8. Инструменти Silhouette Studio®
9. Панели
10. Теми и предпочитания

Поле за рязане / чертане

Има две секции в работното ви място: бялата страница за проектиране или полето за рязане и сивата
област за съхранение. Изображенията и проектите могат да бъдат поставени върху двете, и върху
сивата област за съхранение и върху полето за рязане, но само проекти или изображения в активното
поле за изрязване (свързани в червеното поле на бялата страница) ще бъдат изпращани до вашия
Silhouette. Сивото поле може да се ползва за съхраняване на допълнителната ви работа.

Секции за документи

Секциите ви за документи се намират в горната част на работното ви пространство. Когато отворите
нов документ, и ако вече имате отворен друг документ, ще се отвори нова секция. Секцията за
документи, осветена в бяло, показва кой документ е отворен в работното ви пространство. Другите
отворени документи се показват със сиви секции.
Секциите ви за документи позволяват лесно да се движите напред - назад между множество
документи и да се информирате с един поглед кои проекти в момента са отворени. Когато запазвате
файл, секцията за документи автоматично актуализира името на файла.
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Панели

Иконите на Silhouette Studio® design отварят свои собствени
панели. Панелите се отварят в дясната страна на екрана,
когато кликнете върху иконата за дизайн. Първият панел,
който отворите, ще бъде поставен най-отгоре. Всички
панели, които отворите след първия, ще заменят вече
отворения панел, докато той е в позиция по подразбиране.
Ако преместите панела от позицията по подразбиране,
можете да отворите нов панел и той ще заеме позицията по
подразбиране. Използвайки този метод, можете да отворите
толкова панели, колкото искате, а можете и да ги местите
навсякъде по екрана на проекта ви.

Свиващи се панели

Панелите могат да се свиват, като кликнете върху стрелката
в лявата им част. Свивайте, премествайте и пренареждайте
панелите, за да настроите екрана си така както искате.
Когато затворите панелите, тези отдолу ще подскочат, за да
запълнят своите места.

Прилепващи се панели

Панелите се “прилепват”, което означава, че се прихващат
към горната част на полето за проектиране или един към
друг. Все пак, панелите не трябва да се фиксират един към
друг. Можете да премествате групи панели или отделни
панели навсякъде по екрана си. В зависимост от вашия
проект, може да поискате да отворите много от панелите, за
да правите корекции с помощта на голямо разнообразие от
инструменти, или да поискате да отворите само един панел.

Панели, съдържащи много икони

Някои панели са с единични икони, такива като
PixScan ™ или Offset (Пинг сканиране или Офсет). Други
панели съдържат група свързани икони. Тези икони са на разположение в панела през отделни
секции. Например, панелът Transform (Трансформирай) включва иконите Align, Scale, Rotate,
Move (Подравняване, Мащабиране, Завъртане, Преместване), а ако работите с Designer Edition
(дизайнерската версия), иконата Shear (Изрязване).

Режим на Панела

Можете да персонализирате режима на панела в панел “Предпочитания”. При Настройки по
подразбиране можете да изберете как да се отварят панелите ви.
ff

ff

ff
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Режим на единичен панел: Само един панел може да бъде отварян по едно и също време.
Ако имате отворен панел и кликнете върху друга икона, този нов панел ще се отвори на
мястото на панела, който преди това е бил отворен.
Гъвкав режим: по подразбиране. Подобно на режима на единичен панел, Гъвкавият режим
няма да ви позволи да отворите няколко панела наведнъж. Ако обаче преместите панел от
позиция по подразбиране, той ще остане отворен, когато кликнете върху друга икона върху
панела. Ако оставите панела на позицията му по подразбиране и кликнете върху друга икона,
новият панел ще се отвори на мястото му.
Режим на няколко панела: Всички нови панели се отварят независимо от това колко панела
вече са били отворени.
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Чертане на текст
За да изрежете букви или думи, използвайки който и да е от шрифтовете на
компютъра Ви, изберете Текст инструмента от лентата с инструменти в лявата страна
на екрана. При избран Текст инструмент, кликнете където и да е на страницата и започнете да
пишете.

След като кликнете на страницата с Текст инструмента, ще се появи мигащ курсор. Започнете да
пишете каквито решите букви, думи или фрази.
Докато пишете или редактирате текст, панелът за текст опции ще бъде видим в дясната
страна на екрана. В този панел можете да промените шрифта, големината, наситеността,
подравняването на текста, както и разстоянията между буквите и редовете. Използвайте
мишката, за да маркирате текста, който искате да промените, преди да правите настройки на
шрифта, големината, наситеността и т.н.
За да приключите с въвеждането на текст, кликнете където и да е извън страницата. Това ще
прекрати режима за редактиране на текст и ще премахне избора на текста. Ако трябва да
направите промяна на текста, кликнете два пъти върху текста на страницата, използвайки
инструмента за маркиране (който се намира в лентата с инструменти в лявата страна на екрана).
За да преместите текста в страницата, кликнете и го завлачете на новото място.
За да промените размера на текста, маркирайте текста и след това кликнете и завлачете някой
от контролите за управление в ъглите.
За да завъртите текста, маркирайте текста, след което кликнете и завлачете зеленото кръгче,
показано над обекта.
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Чертане на прости форми
Silhouette Studio® има вградени функции за чертане на прости форми като кръгове, квадрати,
правоъгълници, линии, многоъгълници и свободни линейни скици. Всеки от тези инструменти
може да бъде намерен в лентата с инструменти в лявата страна на Silhouette Studio® прозореца.

Линии

За да начертаете линия, изберете Линия инструмента от лентата с инструменти в
лявата страна на екрана. Или кликнете и провлачете с мишката, за да начертаете
линия, или кликнете веднъж за начало и втори път за край на линията.

Задръжте SHIFT, докато чертаете линия, за да направите идеално вертикална, хоризонтална или
линия под 45°.

Правоъгълници/Квадрати

За да начертаете правоъгълник, изберете Правоъгълник инструмента от лентата с
инструменти в лявата страна на екрана. Или кликнете и провлачете с мишката, за да
начертаете правоъгълник, или кликнете веднъж, за да маркирате единия ъгъл, и
втори път, за да маркирате противоположния ъгъл на правоъгълника.

Задръжте SHIFT, докато чертаете правоъгълник, за да го направите идеален квадрат.
Задръжте ALT (OPTION на Mac®), за да начертаете правоъгълника от центъра, вместо от единия
ъгъл.
Задръжте SHIFT + ALT (SHIFT + OPTION на Mac®), за да начертаете идеален квадрат, центриран
спрямо първоначалния клик с мишката на екрана.
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Секция “Магазин”
Silhouette Design Store (Магазинът за проекти Silhouette) съдържа хиляди проекти, вариращи
от елементарни парчета до сложни модели и дизайни, които можете да осъществите с вашия
Silhouette. Повечето модели струват само по 99 цента. Всъщност, всяка седмица се предлага и
безплатен модел.
За да влезете в Silhouette Design Store, кликнете върху секция “Магазин” в горния десен ъгъл на
софтуера.
Безплатният проект за седмицата ще се покаже на началната страница, която ще се появи.
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Разглеждане за нови дизайни
Silhouette Design Store работи като всяка друга уеб страница и можете да навигирате в него като
кликате на различни връзки, за да разглеждате нови публикации, популярни дизайни и т.н.
Началната страница съдържа популярни и нови дизайни, които могат да бъдат интересни за Вас.
Като начало пробвайте да свалите безплатен дизайн, като кликнете на бутона Безплатен дизайн
на седмицата или потърсите в панела Безплатни дизайни.

Кликнете върху дизайн в списъка с резултати от търсенето, за да видите детайли относно този
дизайн.
Кликнете върху бутона Добави в количката (Add to Cart), за да добавите безплатния
дизайн към пазарската си количка.
Намерете пазарската количка в горния десен ъгъл на прозореца и кликнете върху нея, за да
видите съдържанието ѝ. Пълната стойност на артикулите в нея би трябвало да бъде $0.00.
Кликнете на бутона Финализиране (Checkout), за да продължите. В този момент системата ще
Ви подкани да се влезете в акаунта си, за да можете да продължите. Създаването на нов акаунт
отнема само няколко секунди. Кликнете на връзката Безплатна регистрация (Sign up Free) на
страницата за вход, за да създадете нов акаунт.
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Създаване на акаунт
Съществуват няколко различни типа акаунти. След като се запознаете по-добре със Silhouette
Design Store, може да закупите абонамент и да сваляте десетки дизайни всеки месец.

За да създадете безплатен акаунт и да купувате дизайни един по един, изберете опцията
Безплатна регистрация (“Sign up FREE”).
Ще бъдете попитани за Вашето име, имейл адрес и парола, за да създадете акаунт. Въведете
Вашата информация и кликнете на бутона Регистрация (Sign Up).
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След като Вашият акаунт е създаден, ще трябва да отворите пазарската си количка
отново и да опитате процеса на финализиране отначало. Ще бъдете подканени да
въведете паролата си всеки път, когато сваляте дизайни.
Въведете паролата си, за да разрешите свалянето.

Използване на Вашата временна абонаментна карта
В случай, че Вашият Silhouette в пристигнал с временна абонаментна карта, можете да
я използвате, за да закупите дизайни от Silhouette Design Store. След като регистрирате
устройството си на адрес silhouetteamerica.com/setup, ще получите по имейл уникален код, който
Ви дава право на едномесечен Основен абонамент (Basic subscription) към Silhouette Design Store.
Следвайте упътванията в имейла, за да активирате временния абонамент и да запознчете да се
наслаждавате на Silhouette Design Store.

Вашите налични абонаментни кредити могат да бъдат видяни в горния десен ъгъл на екрана под
полето за търсене.
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Библиотека
Разглеждане на дизайни
Кликнете на бутона Библиотека, за да видите Silhouette дизайните, които имате на Вашия
компютър. Silhouette Studio® включва 50 безплатни дизайна, за да Ви помогне да започнете.
Свържете Portrait към Вашия компютър и го включете, за да получите безплатните 50 дизайна.
Кликнете върху краткия път Покажи всички дизайни в левия панел на Библиотека, за да видите
всички 50 дизайна, включени в софтуера.

Кликнете върху иконата до папката на Библиотека, за да разширите папката и да видите
съдържанието ѝ. Тази папка първоначално съдържа 50-те включени безплатни дизайни.
Използвайте бутоните Виж като икони и Виж като списък, за да промените начина, по който
дизайните Ви се визуализират в десния панел. В списъчен изглед можете да
подредите дизайните по име, тип, автор и дата на сваляне.
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Подреждане на дизайни
Можете да организирате дизайните в Библиотека, като за ваше удобство създадете нови папки
за Вашите дизайни.
Докато папката Библиотека е маркирана, кликнете върху бутона Нова папка в лентата с
инструменти в горния край на прозореца Библиотека, след което именувайте новата си папка.
Изберете папката Библиотека отново, за да покажете 50-те дизайна, които вече имате.
Завлачете който и да е от тях от десния панел в току що създадената папка в панела с папки
вляво. Числата в скобите до всяка папка показват колко форми съдържа всяка папка.

Silhouette Cloud
Silhouette Cloud работи заедно със Silhouette Studio®, за да пази всичките ви дизайни
синхронизирани между няколко устройства. Можете да синхронизирате до пет устройства
със своя Cloud акаунт. В случай, че не използвате няколко устройства, Silhouette Cloud би бил
полезен като архив за Вашите дизайни, предотвратявайки необходимостта от възстановяване на
изтрити дизайни.
В Silhouette Cloud разполагате с неограничено пространство за свалени от Silhouette Design Store
дизайни. Разполагате и с 1GB за персонални дизайни. Членове на Silhouette клуба получават
5GB пространство за собствени дизайни.
За да синхронизирате файловете си, завлачете ги до иконата на облак във Вашата папка
Библиотека. Софтуерът ще Ви подкани да влезете в Cloud с Вашия Silhouette акаунт. След като
влезете, Вашият Cloud ще започне да синхронизира Вашите дизайни.
Вашата Cloud Библиотека ще остане самостоятелна папка във Вашата Библиотека. Разполагате
с възможността да запазите документи в папката на своя Локален потребител или във своята
Cloud Библиотека, която е означена с Вашия Silhouette акаунт имейл адрес. Файлове, запазени в
папката на Вашия Локален потребител, ще са достъпни само на съответното устройство.
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Търсене за дизайни
В горния край на прозореца на Библиотека ще откриете поле за търсене. Кликнете в него и
въведете ключова дума, за да потърсите във Вашата библиотека за изображения. Резултатите от
търсенето ще се покажат в десния панел на Библиотека.
поле за търсене

В случай, че искате да видите ключовите думи и описание за дадена форма, използвани при
търсене, кликнете с десния бутон (кликнете, докато държите Control бутона на Mac®) и изберете
Покажи свойства. В долния край на Библиотека ще се появят детайли относно маркираната
форма. Форми, свалени от Silhouette Design Store, ще съдържат няколко ключови думи и
описание или инструкции.

Използване на дизайни в Библиотека
Използвайки папките в Библиотека, намерете дизайна, който искате да изрежете. Кликнете два
пъти върху дизайна, за да го поставите върху страницата в софтуера.
Това автоматично ще затвори Библиотека, която може лесно да бъде отворена отново като
кликнете отново върху бутона Библиотека в лявата лента с инструменти.
За да затворите Библиотека, без да поставяте дизайн, кликнете върху бутона Затвори в горния
десен ъгъл на зоната на Библиотека.

Подготовка за работа с Вашия Silhouette Portrait
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Изрязване на дизайна Ви
Подготовка на подложката
за рязане
Премахнете незалепващото фолио от
подложката за рязане.
Поставете хартията или друга медия
върху подложката за рязане съгласно
диаграмата, показана в Silhouette Studio®.

В случай, че не виждате изображение на подложката за рязане под Вашия документ
на екрана, кликнете бутона Настройки на страницата в лентата с инструменти Опции в
горния десен ъгъл на прозореца.
Поставете изображението на екрана, където искате да бъде изрязано върху подложката. Бъдете
сигурни, че изображението Ви се събира в червеното поле на страницата.

Подготовка на Silhouette за рязане
Включете Silhouette Portrait® като натиснете бутона за включване и изчакате машината да зареди. За да
заредите подложката за рязане в Silhouette, вдигнете капака, подравнете левия ръб на подложката със
синята подравняваща маркировка от лявата страна на машината, притиснете подложката към белите
ролки и натиснете бутона Зареди.
цокъл за настройка

бели ролки

Bluetooth®
товаря
разтоварвам
за включване и
изключване

пауза
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Остриета
Различните типове остриета се настройват по различен начин. Инструкции за настройване
на различните видове остриета ще бъдат включени върху опаковката на острието. Във всеки
случай, настройките за по-голяма височина са предвидени за рязане на по-дебели материали.
Консултирайте се със Silhouette Studio® относно препоръчаните настройки за различни материали.
Настройка
на острието

Материал

1

Тънки материали като винил и гладки фолиа за горещ трансфер

2–3

Средно-плътни материали като хартия, картон и филцирани материали за горещ
трансфер

4–6

По-дебели материали като картон и шаблонна хартия

7–10

Дебели материали като канава

AutoОстрието може автоматично да се настрои съгласно софтуерните Ви настройки за рязане. За да
настроите AutoОстрието ръчно, поставете върха на острието в цокъла за настройка, както е показано
на диаграмата. Внимателно натиснете надолу или дръпнете нагоре AutoОстрието в цокъла за
настройка, докато червеният индикатор не посочи желаната настройка.
AUTOОСТРИЕ

ИНДИКАТОРНА ЧЕРТА
ЦОКЪЛ ЗА НАСТРОЙКА

Забележка: AutoBlade е остър. Дръжка на острието жилища с грижа и не докосвайте
острието самата.
За да монтирате инструмент в желана
позиция на шейната, отключете
държача като леко го стиснете и
издърпате. Поставете инструмента
в държача и натиснете издадената
част обратно, за да застопорите
инструмента на място. Бъдете сигурни,
че инструментът е притиснат плътно в
държача.

заключващ лост

отключване

заключване

Подготовка за работа с Вашия Silhouette Portrait
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Секция “Изпращане”
Секцията “Изпращане” е много подобна на секция “Настройки за изрязване”, но е разделена по
действия. Секцията “Изпращане” е създадена така, че да рационализира процеса на рязане и да го
направи още по-лесен.
Има четири действия, които можете да изберете в секция “Изпращане”: Simple, Line, Fill, and Layer.
(Обикновено, Линия, Попълни и Пласт).

Всяко действие ви позволява да коригирате конкретни настройки за изрязване. Рязането е толкова
лесно, колкото и избора ви на материал, на действие и на острие в панела Обикновено, и кликането
върху “Изпращане”.
Екранът “Изпращане” има две части: панелът в дясната страна и екранът, показващ вашия проект
наляво. Панелът от дясната страна включва секциите за действие, както и опциите за действие.
Когато влезете в секция “Изпращане”, изрязаните линии в проекта ви ще станат по-дебели и
подчертани, за да можете да видите точно това, което вашия Silhuete ще изреже.
Ако искате да направите каквито и да е корекции в проекта си, трябва да се върнете на екран
“Дизайн”, като кликнете върху секция Дизайн. Можете да преместите своя проект, докато сте в раздел
“Изпращане”, но не можете да правите никакви други корекции по него.

Опции за действие
Първата опция в панела Action (“Действие”) е секция Simple (“Обикновено”). Тук може да изберете
вида на материала, действието, което желаете да изпълнява вашия Silhouette, какъв вид острие да
използвате, кои линии искате да бъдат изрязани, гравирани, маркирани, щамповани или пунктирани.
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В този случай сме избрали “Cardstock, Plain” (обикновен тънък картон). Ако материалът, който
използвате, не е наличен, кликнете върху Add New Material Type (Добавете нов вид материал)
в долната част на екрана. Ще имате възможност да зададете име на материала и да нагласите
настройките за изрязване.

За по-усъвършенствани настройки можете да използвате панела Line , панела Fill или панела Layer
(Линия, Попълване и Пласт). С панела Line или Fill можете да зададете коя задача да изпълни
Silhuette върху цвета на линията или цвета за запълване на изображението. Ако имате проект, с
няколко пласта, можете да използвате панела Layer, за да изберете кои пластове да се изрежат.
В долната част на панела за изпращане има икона, която прилича на разделителна капачка. Кликнете
върху нея, за да видите кратките указателни стъпки, ако поискате напомняне за всички онези неща,
които трябва да направите, преди да започнете изрязването. Преди да започнете изрязването,
уверете се, че сте изпълнили следните стъпки:

ff Изберете материал в секцията Материал.
ff Нагласете всички желани настройки за изрязване, като използвате
секциите за Действие.
ff Поставете острието или инструмента в устройството си и го регулирайте
според препоръчителните настройки в панела Действие.
ff Поставете материала си, ако той има своя собствена подложка или
поставете материала направо върху плота за рязане.
Когато сте готови, кликнете върху “Изпращане”. Това ще изпрати заданието ви за рязане към вашия
Portrait.

Подготовка за работа с Вашия Silhouette Portrait
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Bluetooth®
Silhouette Portrait® е съвместим с Bluetooth® и позволява безжична комуникация. Версията
Silhouette Portrait® Bluetooth® включва предварително инсталиран Bluetooth® адаптер. За всички
други версии на Portrait Bluetooth® се активира, но трябва да се инсталира Bluetooth® адаптер.
Bluetooth® се намира в долната част на устройството, в отделение, което може да се отвори с
обикновена отвертка.
Bluetooth® е изключен

(или няма наличен адаптер за Bluetooth®)

Bluetooth® е активен,
но не е свързан

Bluetooth® е активен
и свързан

За да свържете вашия Portrait 2 с Bluetooth®, уверете се, че Bluetooth® е активиран като натиснете
бутона Bluetooth® на вашия Portrait. LED индикаторът до бутона Bluetooth® трябва да светне в синьо.
За Silhouette Studio® отидете в секция “Изпращане”. Кликнете върху иконата Bluetooth® в долната
част на панела и изберете “Добавяне на Bluetooth® устройство”. След няколко секунди Portrait ще
покаже статус “Готово” в панела “Изпращане” и с това настройката е готова. LED индикаторът до
бутона Bluetooth® трябва да светне лилаво.
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Къде можете да намерите
допълнителна информация
Пълно ръководство на потребителя

Вижте пълното илюстрирано ръководство на потребителя в Silhouette Studio® като кликнете на
Помощ -> Ръководство на потребителя (Help -> User’s Manual).

Уебсайт

Посетете секцията с въвеждащи курсове на адрес www.silhouetteamerica.com за помощ със
специфична функция и инструкции стъпка по стъпка как да режете различни видове медии със
Silhouette Portrait®.

Блог

Посетете официалния блог на Silhouette на адрес blog.silhouetteamerica.com за идеи за нови
проекти, които можете да създадете. Множество блог постове съдържат инструкции стъпка по
стъпка за напреднали потребители на Silhouette продуктите и софтуера.

Бюлетин

Запишете се за Silhouette бюлетина на www.silhouetteamerica.com, за да получавате известия
за продукти и специални оферти по имейл.

Потребителска поддръжка

В случай, че имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с Отдел
потребителска поддръжка:
Silhouette America, Inc.
support@silhouetteamerica.com
https://www.silhouetteamerica.com/contact
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