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Kom i gang med din Silhouette Portrait

Sådan tilslutter du din Silhouette Portrait® 

Silhouette Portrait®
desktop skæreværktøj

AC-adapter
og strømkabel

USB-kabel

1

1 

Kontroller medfølgende elementer

Silhouette Portrait® leveres med delene, der er vist på listen herunder. Kontroller at alle dele er der, 
inden du går i gang. Hvis du mangler nogen af delene herunder, kontakt
support@silhouetteamerica.com.com.

Tag Silhouette Portrait® ud af æsken og fjern de tre strimler emballagetape og skum, som vist på 
følgende diagrammer. Disse strimler tape og skum bruges til at holde bevægelige dele i Silhouette på 
plads under transport.

fjern tape og skum

8”x12” skæremåtte
AutoBlad

Værktøj til fjernelse 
af Bluetooth®

8 in x 12 in
(20.3 cm x 30.5 cm)
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Installér Silhouette Studio-softwaren
Installation
1.  Gå til silhouetteamerica.com.
2. Klik på den blå knap “Update Software” (Opdater software) øverst på skærmen. 
3. Klik på downloadlinket under “Silhouette Studio”. Sørg for at vælge den rigtige afhængigt af dit 
operativsystem (Windows eller MAC). 

FOR WINDOWS: Gennemfør installationsprocessen ved at følge systembeskederne på skærmen.
Hvis installationsvinduet ikke vises automatisk, gå til downloadfilen i Denne computer og dobbeltklik 
på setup.exe-programmet for at køre det. Hvis dialogboksen “Ny hardware fundet” vises, følg de 
anbefalede anvisninger for at acceptere dit systems installation af Silhouette-driveren.

FOR MAC®: Træk og slip Silhouette Studio®-programikonet over i programmappen for at installere 
Silhouette Studio®.

Tilslut Silhouette Portrait®

Når Silhouette Studio®-softwaren er installeret, skal du slutte Silhouette Portrait® til 
strømforsyningen. Slut derefter Silhouette til din computer med det medfølgende USB-kabel, som 
vist i diagrammet. 

Tænd maskinen ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Hvis din pc viser dialogboksen “Ny hardware 
fundet”, følg de anbefalede anvisninger for at acceptere dit systems installation af Silhouette-
driveren.

Sådan åbnes Silhouette Studio®-softwaren

Find Silhouette Studio®-ikonet på skrivebordet, eller i startmenuen på din pc (i 
mappen Programmer på en Mac®). Dobbeltklik på ikonet for at køre programmet.

Så snart Silhouette Studio® er indlæst, vil du se en 8” x 12”-side på din skærm.

Hvis du vil ændre sidens mål eller retning, kan det gøres med sideopsætningsmulighederne, 
der allerede er åbne i et panel i højre side af skærmen.

For at få adgang til sideopsætningsindstillingerne i fremtiden, klik på ikonet for 
designsideindstillinger i værktøjslinjen Indstillinger i øverste højre hjørne af din skærm.
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Navigationsfaner
Der er fire faner øverst til højre:

Design
Dette designområde er dit arbejdsområde til at oprette 
projekter. Dette område indeholder værktøjslinjerne, 
den hvide designside og det grå holdeområde. Når du 
er i biblioteket, Silhouette Design Store eller menuen 
Send, klik på fanen Design for at vende tilbage til din 
designside.

Gem
Når du er tilsluttet internettet, tager fanen Store dig til 
Silhouette Design Store, hvor du kan gennemse og købe 
designs.

Bibliotek
Du kan få adgang til dine gemte designs fra fanen 
Bibliotek. Sorter og organiser dine designs, som du vil, 
ved at tilføje mapper og undermapper. Designs kan 
gemmes på din computer eller på Silhouette Cloud.

Send
Fanen Send giver dig mulighed for at justere 
skæreindstillingerne for dine designs og sende dem til 
din Silhouette. Denne menu fungerer på samme måde 
som menuen Send til Udskrivning i andre programmer.
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Oversigt over arbejdsområde
1. Dokumentværktøjer
2. Hurtig værktøjslinje
3. Tegneværktøjer
4. Dokumentfaner
5. Holdeområde (gråt)
6. Aktivt skæreområde
7. Navigationsfaner
8. Silhouette Studio®-værktøjer
9. Paneler
10. Præferencer og temaer

Skære-/tegneområde
Der er to forskellige sektioner i dit arbejdsområde: Den hvide designside eller skæreområdet og det grå 
holdeområde. Billeder og designs kan anbringes på både det grå holdeområde og skæreområdet, men kun 
designs eller billeder inden for det aktive skæreområde (bundet inde i den røde boks på den hvide side) vil 
blive sendt til din Silhouette. Det grå område kan bruges til at anbringe dit ekstra arbejde.

Dokumentfaner
Dine dokumentfaner er placeret øverst i dit arbejdsområde. Når du åbner et nyt dokument, mens du 
allerede har et dokument åbent, åbnes en ny fane. Dokumentfanen, der er fremhævet i hvidt, viser hvilket 
dokument er åbent i dit arbejdsområde. De øvrige åbne dokumenter vises med gråtonede faner.

Dine dokumentfaner giver dig mulighed for nemt at navigere frem og tilbage mellem flere dokumenter, 
og giver dig et overblik over de projekter, du har åbent. Når du gemmer en fil, opdateres dokumentfanen 
automatisk til filnavnet.

Fanen Design
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Paneler
Silhouette Studio®-designikoner åbner deres egne paneler. 
Paneler åbnes i højre side af skærmen, når du klikker på et 
designikon. Det første panel, du åbner, vil være øverst. Alle 
paneler, du åbner efter den første, erstatter det panelet, der 
aktuelt er åbent, så længe det er i standardpositionen. Hvis 
du flytter panelet fra standardplaceringen, kan du åbne et nyt 
panel, og det vil fastgøres til standardplaceringen. Ved hjælp 
af denne metode kan du have så mange paneler åbne, som 
du vil, og du kan flytte dem overalt i din designskærm.

Skjul paneler
Paneler kan skjules ved at klikke på pilen i venstre side 
af panelet. Skjul, flyt og omarranger panelerne for at 
konfigurere din skærm præcist, som du vil.

Når du lukker paneler, vil panelerne derunder hoppe op at 
tage deres plads.

Klæbepaneler
Paneler er klæbende, hvilket betyder, at de fastgøres til 
toppen af designområdet eller til hinanden. Men paneler 
behøver ikke klæbe til hinanden. Du kan flytte paneler i 
grupper eller enkeltvis overalt på skærmen. Afhængigt af dit 
projekt vil du måske have mange paneler åbne for at foretage 
tilpasninger ved hjælp af en lang række værktøjer, eller du 
kan nøjes med at have et enkelt panel åbent ad gangen.

Paneler med flere ikoner
Nogle paneler er enkeltikonpaneler, som f.eks. PixScan™ eller 
Offset. Andre paneler består af en gruppe relaterede ikoner. 
Disse ikoner er tilgængelige i panelet via separate faner. 
Eksempelvis inkluderer panelet Transformer ikonerne Juster, 
Skaler, Roter, Flyt, og - hvis du har Designer Edition - Saks.

Paneltilstand
Du kan tilpasse paneltilstanden i panelet Præferencer. Under Standardindstillinger kan du vælge, hvordan 
dine paneler skal åbnes.

 f Enkeltpaneltilstand: Der kan kun være ét panel åbent ad gangen. Hvis du har et panel åbent, og du 

klikker på et andet ikon, åbnes det nye panel i stedet for det panel, der tidligere var åbent.

 f Fleksibel paneltilstand: Standard. Ligesom med enkeltpaneltilstand vil Fleksibel tilsyneladende 

ikke tillade dig at have flere paneler åbne på én gang. Men hvis du flytter et panel fra 

standardplaceringen, forbliver det åbent, når du klikker på et andet panelikon. Hvis du efterlader 

panelet i standardplaceringen og klikker på et andet ikon, åbnes det nye panel på dets sted.

 f Flerpaneltilstand: Alle nye paneler vil åbne, uanset hvor mange paneler der allerede er åbne.
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Tegning af tekst

For at skære bogstaver eller ord med en skrifttype på din computer, vælg tekstværktøjet fra
værktøjslinjen i venstre side af skærmen. Med tekstværktøjet valgt, klik hvor som helst på 
siden og begynd at skrive.

Når du har klikket på siden med tekstværktøjet, vises en blinkende markør. Begynd at skrive 
bogstaver, ord eller sætninger efter eget ønske.

Mens du skriver eller redigerer tekst, vises tekstbehandlingspanelet i højre side af skærmen. I dette 
panel kan du ændre skrifttype, tekststørrelse, vægt, justering, tegnafstand og linjeafstand. Brug 
musen til at markere din tekst, inden du foretager ændringer i skrifttype, størrelse, vægt osv.

For at afslutte indtastning af tekst, klik hvor som helst på siden. Dette vil afslutte 
tekstredigeringstilstand og fravælge teksten. Hvis du skal foretage ændringer i tekst, dobbeltklik på 
teksten på siden vha. Select Tool (Vælg værktøj) (i venstre værktøjslinje).

For at flytte din tekst rundt på siden, klik og træk den til et nyt sted.

For at ændre størrelsen på din tekst, vælg teksten og klik og træk en af hjørnejusteringshåndtagene.

For at dreje din tekst, vælg teksten og klik og træk derefter den grønne cirkel, som vises over objektet.
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Tegning af enkle figurer
Silhouette Studio® har indbyggede funktioner til at tegne enkle figurer, såsom cirkler, kvadrater, 
rektangler, linjer, polygoner og frihåndsstreger. Hvert af disse værktøjer kan findes i værktøjslinjen i 
venstre side af Silhouette Studio®-vinduet.

Linjer
For at tegne en streg, vælg stregværktøjet fra venstre værktøjslinje. Du kan enten klikke og 
trække musen for at tegne en streg, eller klikke en gang for at starte strengen og klikke igen 
for at afslutte.

Hold SHIFT nede, mens du opretter en streg for at lave en perfekt lodret, vandret eller 45° streg.

Rektangler/kvadrater
For at tegne et rektangel, vælg rektangelværktøjet fra venstre værktøjslinje. Du kan enten 
klikke og trække musen for at tegne et rektangel, eller klikke en gang for at indstille et hjørne 
og klikke igen for at indstille det modsatte hjørne.

Hold SHIFT nede, mens du opretter et rektangel for at lave en perfekt kvadrat.
Hold ALT (OPTION på Mac®) for at tegne rektanglet fra midten i stedet for et hjørne.
Hold SHIFT + ALT (SHIFT + OPTION på Mac®) nede for at tegne en perfekt kvadrat centreret på dit 
oprindelige klik.

7



Kom i gang med din Silhouette Portrait 8

Fanen Store
Silhouette Design Store indeholder tusindvis af designs, lige fra simple udskæringer til komplekse 
mønstre og designs, der kan skæres med din Silhouette. De fleste former koster kun 99 ¢. Typisk 
offentliggøres også en gratis form hver uge.

For at få adgang til Silhouette Design Store skal du klikke på fanen Store i øverste højre hjørne af 
softwaren.

Ugens gratis design kan ses på den viste hjemmeside.
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Søger efter nye designs

Silhouette Design Store fungerer som enhver anden hjemmeside, hvor du kan navigere rundt ved at 
klikke på forskellige links for at gennemse nye udgivelser, populære designs osv. Forsiden indeholder
populære og nye designs, som du kunne være interesseret i.
.
Prøv først at downloade et gratis design ved at klikke på ugens gratis design-knappen på forsiden, 
eller ved at klikke på fanebladet ”Free Design”.

Klik på designet i søgeresultaterne for at se detaljer omkring designet. Klik på ”Læg i indkøbsvogn”-
knappen for at tilføje dette gratis design til din indkøbsvogn.

Find og klik på indkøbsvogns-ikonet i øverste højre hjørne af vinduet for at se din 
indkøbsvogn. Samlet beløb i indkøbsvognen skulle være 0,00$.

Klik på ”Checkout”-knappen (til kassen) for at fortsætte. Systemet beder dig nu om at logge ind, 
inden du downloader. Det tager kun få sekunder at oprette en ny konto. Klik på ”Sign up Free”-linket 
(tilmeld dig gratis) på login-siden for at oprette en ny konto.
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Opret en konto

Der findes flere forskellige kontotyper. Når du er mere fortrolig med Silhouette Design Store, ønsker 
du måske at købe et abonnement og downloade dusinvis af nye designs hver måned.
 

For at oprette en gratis konto og købe designs ét ad gangen, vælg “Tilmeld dig GRATIS”.

Du bliver bedt om at opgive dit navn, e-mail og adgangskode for at oprette en konto. Indtast dine
oplysninger og klik på ”Sign Up”-knappen (tilmeld).
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Når din konto er oprettet, kan du igen klikke på din indkøbsvogn og gå til kassen. Du anmodes 
om at bekræfte din adgangskode hver gang du downloader designs.

Indtast din adgangskode for at godkende downloadet.

Brug af dit prøveabonnements-kort

Hvis din Silhouette blev leveret med et prøveabonnementskort, kan du bruge det til at købe designs 
fra Silhouette Design Store. Når du har registreret din maskine på silhouetteamerica.com/setup, 
vil du modtage en e-mail med en unik kode, som giver dig et 1-måneders Basic-abonnement til 
Silhouette Design Store. Følg anvisningerne i e-mailen for at aktivere dit prøveabonnement og kom i 
gang med at nyde Silhouette Design Store.

Dine tilgængelige abonnementskreditter kan ses i øverste højre hjørne af skærmen under søgelinjen.

11
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Bibliotek

Gennemse designs

Klik på Bibliotek-knappen for at se de Silhouette-designs du har på din computer. Silhouette Studio 
inkluderer 50 gratis designs for at hjælpe dig med at komme i gang. Tilslut din Portrait til din 
computer og tænd for den for at få dine 50 gratis designs.

Klik på Vis alle designs-genvejen i venstre panel af Bibliotek for at se alle de 50 designs som er 
inkluderet med din software.

Klik på ikonet ved siden af Bibliotek-mappen for at åbne mappen og se dens indhold. Mappen 
vil fra begyndelsen indeholde de 50 inkluderede gratis designs.

Anvend ”Vis som ikoner”-knappen og ”Vis som liste”-knappen for at ændre 
visningen af dine designs i det højre panel. Ved Listevisning kan du sortere efter navn, 
designtype, navn på kunstner og dato for download.
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Organiser designs

Du kan organisere dine designs i Bibliotek efter behag ved at oprette nye mapper til dine designs.
 
Med Bibliotek-mappen fremhævet, klik på Ny Mappe-knappen i værktøjslinjen øverst i Bibliotek-
vindue, indtast herefter et nyt navn for din mappe.

Vælg Bibliotek-mappen igen for at se de 50 designs du allerede har.

Træk et design fra det højre panel til din nyligt oprettede mappe i mappe-panelet til venstre.
Tallene i parentes ved siden af hver mappe viser hvor mange figurer, som er inkluderet i hver mappe.

13

Silhouette Cloud

Silhouette Cloud arbejder hånd-i-hånd med Silhouette Studio® med at holde alle dine designs 
synkroniseret på flere enheder. Du kan synkronisere op til fem enheder med din Cloud-konto. Hvis 
du ikke bruger flere enheder, kan Silhouette Cloud bruges til at sikkerhedskopiere dine designs og 
forebygge behovet for gendannelser. 

I Silhouette Cloud er der ubegrænset lagerplads til Silhouette Design Store-downloads. Der er 1 GB 
tilgængelig til brugertilpasset indhold. Club Silhouette-medlemmer modtager 5 GB lagerplads til 
brugertilpasset indhold. 

For at synkronisere dine filer, træk dem ind i skyikonet i din Library-mappe (Bibliotek). Softwaren 
vil bede dig logge på Cloud med din Silhouette-konto. Når du logger på, vil din Cloud begynde at 
synkronisere dine designs.

Dit Cloud-bibliotek vil forblive sin egen mappe i dit bibliotek. Du har mulighed for at gemme ting i
mappen Lokal bruger eller i dit Cloud-bibliotek, der er navngivet med din Silhouette-kontos e-mail. 
Filer, der er gemt i din Lokal bruger-mappe, vil kun være tilgængelige fra denne enhed.
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Søg i designs

Øverst i Bibliotek-vinduet finder du et søgefelt. Klik i tekstboksen og indtast et nøgleord for at 
gennemsøge billedbiblioteket. Søgeresultatet vises i det højre panel af Bibliotek.

Hvis du vil se hvilke søgeord og beskrivelse for en figur, der bruges til søgning, højreklik (klik 
på Control på en Mac®) og vælg Vis egenskaber. I bunden af Bibliotek vises oplysninger om 
den fremhævede figur. Figurer, der downloades fra Silhouette Design Store, vil indeholde 
forskellige søgeord og en beskrivelse eller anvisninger.

Brug af Designs i Bibliotek

Ved hjælp af mapperne i Bibliotek, kan du navigere til et design som du ønsker at skære. Dobbeltklik 
på designet for at anbringe det på din side i softwaren.

Dette lukker automatisk Bibliotek, som nemt kan genåbnes ved igen at klikke på Bibliotek-knappen i 
venstre værktøjslinje.

For at lukke Bibliotek uden at indsætte et design, klik på Luk-knappen i øverste højre hjørne af 
Bibliotek-området.

søgefelt
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Skæring af design

Klargøring af skæremåtten

Fjern beskyttelsesarket fra skæremåtten.

Anbring dit papir eller andet medie på 
skæremåtten iht. diagrammet, der vises i 
Silhouette Studio®. 

Hvis du ikke ser et billede af skæremåtten under dit dokument på skærmen, skal du klikke på
knappen Page Setup (Sideopsætning) i værktøjslinjen i øverste højre hjørne af vinduet.

Anbring dit billede på skærmen, hvor det skal skæres på måtten. Sørg for, at designet bliver inden for 
de røde margener på din side.

Klargøring af Silhouette til udskæring

Tænd Silhouette Portrait® ved at trykke på tænd/sluk-knappen og vent, til maskinen starter op. For at 
føre skæremåtten ind i Silhouette, løft dækslet, juster måttens venstre kant til det blå justeringsmærke på 
venstre side af maskinen, tryk måtten mod de hvide valser og tryk på knappen læsse (indfør skæremåtte). 

justeringssokkel hvide valser

Bluetooth®

Læsse

Læsse af

På-knappen

Pause
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Skæreblade (knive)

Forskellige typer knive justeres på forskellige måder. Anvisninger til justering af andre knivtyper
findes på knivemballagen. I alle tilfælde blotter højere knivindstillinger mere af bladet og skal bruges til at 
skære tykkere materialer. Der henvises til Silhouette Studio® for anbefalede knivindstillinger for forskellige 
materialer. 

Den Automatiske Kniv kan justeres automatisk iht. dine sskæreindstillinger i oftwaren. For at justere 
AutoBlad manuelt, sæt spidsen af bladet ind i justeringssoklen som vist. Tryk forsigtigt Autobladet op og 
ned i justeringssoklen, indtil den røde indikatorlinje peger mod den ønskede indstilling. 

For at sætte et værktøj i den ønskede
holder, lås værktøjsholderen op ved 
forsigtigt at klemme og trække i 
værktøjsholderen. Anbring værktøjet i 
værktøjsholderen og skub den udtrukne 
del tilbage for at fastgøre værktøjet. 
Sørg for at værktøjer er trykket helt ned 
i holderen.

Knivindstillinger

1

4–6

7–10

2–3

Materiale

Tynde materialer, såsom vinyl og glat strygestof

Tykkere materialer såsom strukturkarton og mønstret papir

Tykke materialer såsom lærred

Medium materialer såsom papir, karton og flocked strygestof

Indikatorlinje

Justeringssokkel

Automatisk Kniv

BEMÆRK:  AutoBlad kan kun bruges i venstre værktøjsholder.

Lås op 

låsehåndtag

Lås
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Fanen Send

Fanen Send svarer til fortidens skæreindstillinger, men den er opdelt af handlinger. Fanen Send blev 
designet til at strømline skæreprocessen og gøre skæring endnu lettere.

Der er fire handlinger, du kan vælge i fanen Send: Simpel, Linje, Fyld og Lag. 

Hver handling gør det muligt at tilpasse specifikke skæreindstillinger. Skæring er lige så nemt som at vælge 
dit materiale, din handling og din kniv i det simple panel og klikke på “Send”.

Skærmen Send har to dele: Panelet i højre side og skærmen viser dit design til højre. Panelet i højre side 
indeholder handlingsfanerne samt handlingsfunktionerne. Når du åbner fanen Send, vil skærelinjerne i dit 
design blive tykkere og federe, så du kan se præcist, hvad din Silhouette skal skære. 

Hvis du vil foretage nogen tilpasninger til dit design, skal du gå tilbage til skærmen Design ved at klikke 
på fanen Design. Du kan flytte dit design, mens du er i fanen Send, men du kan ikke foretage andre 
tilpasninger af designet.

Handlingsmuligheder

Den første indstilling på Handlingspanelet er fanen Simpel. Her kan du vælge materialetype, den handling, 
du vil have din Silhouette til at udføre, hvilken slags kniv du bruger, hvilke linjer du vil skære - raderede, 
indstregede, prægede eller stiplede.  
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I dette tilfælde har vi valgt “Pap, Almindeligt”. Hvis materialet, du bruger, ikke er der, skal du klikke på 
Tilføj ny materialetype nederst på skærmen. Du vil have mulighed for at navngive materialet og definere 
skæreindstillingerne.

For mere avancerede indstillinger kan du bruge panelet Linje, panelet Fyld eller panelet Lag. Med panelet 
Linje eller panelet Fyld kan du tildele, hvilken opgave Silhouetten skal udføre i henhold til billedets farve 
eller fyldfarve. Hvis du har et design med flere lag, kan du bruge panelet Lag til at vælge, hvilke lag der skal 
skæres. 

I bunden af sendepanelet er der et ikon, som ligner en gradueringsstreg. Klik på det for at se nogle korte 
vejledningstrin, hvis du vil have en påmindelse om alle de ting, du skal gøre, inden du laver en udskæring. 
Før du laver en skæring, skal du sørge for at have gennemført følgende trin:

 f Valgt et materiale i sektionen Materiale.

 f Tilpasset ønskede indstillinger ved hjælp af fanerne Handling.

 f Indsat dit kniv eller værktøj i din maskine og justeret det i 

overensstemmelse med de anbefalede indstillinger i handlingspanelet.

 f Indsat dit materiale, hvis det har sin egen bagside, eller anbragt dit 

materiale på en skæremåtte.

Klik på Send, når du er klar. Dette vil sende dit skærejob til dit Portrait.
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Bluetooth®

Silhouette Portrait® er Bluetooth®-kompatibel og tillader trådløs kommunikation. Silhouette Portrait® 
Bluetooth® Edition inkluderer en forudinstalleret Bluetooth®-adapter. I alle andre Portrait-udgaver 
er Bluetooth® aktiveret, men du skal installere en Bluetooth®-adapter. Bluetooth® sidder i bunden af 
maskinen i et rum, der kan åbnes med en almindelig skruetrækker. 

For at forbinde dit Bluetooth®-aktiverede Portrait 2 skal du sikre dig, at Bluetooth® er aktiveret ved at 
trykke på Bluetooth®-knappen på dit Portrait. LED-lampen ved siden af Bluetooth®-knappen skal lyse blåt. 

I Silhouette Studio®, gå til fanen Send. Klik på Bluetooth®-ikonet nederst på panelet og vælg “Tilføj 
Bluetooth®-maskine”. Efter et par sekunder vises Portrait status som Klar i panelet Send, og opsætningen 
er fuldført. LED-lampen ved siden af Bluetooth®-knappen skal lyse lilla. 

Bluetooth® er slukket
(eller ingen Bluetooth®-adapter til stede)

Bluetooth® er aktiv, 
men ikke tilsluttet

Bluetooth® er aktiv 
og forbundet
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Sådan finder du flere oplysninger

Komplet betjeningsvejledning
Vis hele den illustrerede betjeningsvejledning i Silhouette Studio® ved at klikke på Hjælp -> 
Betjeningsvejledning.

Website
Se sektionen med tutorials på www.silhouetteamerica.com for hjælp til specifikke funktioner og trin-
for-trin-anvisninger til, hvordan man skærer forskellige medietyper med Silhouette Portrait®.

Blog
Besøg den officielle Silhouette-blog på blog.silhouetteamerica.com for ideer til nye projekter, du kan 
oprette. Mange blogopslag indeholder trin-for-trin-anvisninger for avanceret brug af Silhouette-
produkter og -software.

Nyhedsbrev
Tilmeld dig Silhouette-nyhedsbrevet på www.silhouetteamerica.com for at modtage 
produktopdateringer og specialtilbud via e-mail.

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

Silhouette America, Inc.
support@silhouetteamerica.com
https://www.silhouetteamerica.com/contact


