Konfiguracja programu CorelDRAW dla drukarki Ricoh z profilem
ICC
PAMIĘTAJ: PO ZAINSTALOWANIU KOMPLETU KARTRIDŻY DO DRUKARKI
RICOH, DRUKARKA OD TEJ PORY POWINNA BYĆ ZAWSZE WŁĄCZONA!!!
Przestrzeń kolorów programu Corel Draw musi być ustawiona zgodnie z przestrzenią kolorów, w
której profil Ricoh ICC był stworzony. Pozwoli to na realistyczne odwzorowanie kolorów
wyświetlanych na monitorze. Dokładność kolorów wyświetlanych na monitorze zależy od jakości
matrycy i przede wszystkim od doboru odpowiedniego profilu monitora.
Otwórz okno Zarządzenie kolorami. Aby otworzyć, wybierz z paska – Narzędzia >
'Zarządzanie kolorem'…
Uwaga: Musisz mieć otwarty projekt lub pustą stronę aby to menu było dostępne.
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Przystępujemy do konfiguracji przestrzeni roboczej Corel Draw.
Po pierwsze, wszystkie strzałki (pomarańczowe oraz szare) muszą być ustawione tak jak na
rysunku powyżej. Aby zmienić kolor strzałki, kliknij na nią.
Pomarańczowe strzałki oraz numery przy nich odnoszą się do poszczególnych faz konfiguracji.
W przypadku składania reklamacji informujemy, że usterki spowodowane zastosowaniem
innych kartridży niż marka Grawerton Ink, nie będą w ogóle rozpatrywane.
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1. Import-Eksport: kliknij rysunek papieru aby otworzyć okno Zaawansowane ustawienia
importu/eksport. Ta opcja pokazuje jakie ustawienia Corel Draw będzie stosował podczas
importowania i eksportowania plików.

1.W sekcji Import wybierz Zawsze konwertuj używając,a następnie wybierz Internal
RGB – Fraser (1998) z rozwijanego menu.
2.W sekcji Eksportuj wybierz Zawsze konwertuj używając, a następnie wybierz Internal
RGB – Fraser (1998) z rozwijanego menu.
2. Pod drukarką wybierz Grawerton Ink_SG3110_v1.0.3
Uwaga: Jeżeli nie możesz wybrać profilu Ricoh z rozwijanej listy, może to oznaczać, że
profil ICC nie jest jeszcze zainstalowany na Twoim komputerze lub Corel Draw nie został
zrestartowany po instalacji profilu. Zainstaluj profil, zamknij i uruchom ponownie Corel
Draw.
3. Wybierz: Internal RGB – Fraser (1998)
4. Monitor: wybierz profil ogólny
5. Scanner: wybierz profil ogólny.
6. Separations Printer: nie wymaga ustawienia w przypadku druku sublimacyjnego.
Przestrzeń kolorów CorelDraw oraz profilu ICC zostały tak ustawione, aby wykorzystywały
identyczne przestrzenie kolorów, w jakich profil został wygenerowany. Możesz teraz normalnie
pracować z twoją grafiką.
W przypadku składania reklamacji informujemy, że usterki spowodowane zastosowaniem
innych kartridży niż marka Grawerton Ink, nie będą w ogóle rozpatrywane.
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