Imprimindo Branco e Clear
na C941dn OKI
Com a C941dn OKI, você pode demonstrar toda a sua criatividade e
ampliar suas possibilidades nas impressões, produzindo materiais
com uma enorme variedade de cores e tipos de mídia em CMYK, mais
o Branco ou Clear.
A C941dn possibilita a produção de cores vibrantes em mock-ups,
artigos de papelaria, convites, materiais para ponto de
vendas, marca d’água, etiquetas, rótulos, etc.
Nas páginas seguintes, você verá instruções passo
a passo de preparação e impressão, para obter os
melhores resultados na sua C941dn.
Este guia parte do princípio de que a C941dn
esteja com o driver de impressão instalado
com o DVD que acompanha a impressora.
O drive também pode ser encontrado no site
www.oki.com.br.
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Imprimindo com toner Branco e toner Clear no PC
Instruções Gerais para aplicação
do toner Clear ou Branco

Configurando o driver de impressão
para Branco ou Clear.

1.

1.

Certifique-se de que o driver de impressão está configurado para Branco ou Clear, dependendo do Spot
Color instalado em seu equipamento.

2. O toner Clear e Branco pode ser utilizado em várias
aplicações com o mínimo esforço. O driver da OKI
C941dn, fornece técnicas automáticas para a aplicação do toner Clear e Branco em todo o documento.
3. Se você está criando documentos com aplicações específicas ou com áreas que utilizarão a cor Spot será
necessário o uso do Adobe Illustrator ou Photoshop
para indicar os locais onde será aplicado a cor Spot.
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Pressione o menu START e selecione Dispositivos e
Impressoras . Clique com o botão direito do mouse
na impressora C941 e selecione Propriedades da
Impressora.

2. Clique na Guia Configuração de Dispositivo.
3. Clique na lista suspensa localizada próximo a opção
Toner em Bicromia, selecione a opção Branco se
a impressora estiver com o Spot Color Branco ou
selecione Clear se a impressora estiver com o Spot
Color Clear.

Imprimindo com toner Branco e toner Clear no PC
Imprimindo com o Acrobat Reader
1. Com o arquivo aberto, selecione Imprimir > Propriedades da impressora > Cor (Guia) e, em seguida,
clique no botão Bicromia (Fig. C). Selecione uma das
opções que determinará como o toner Clear ou toner
Branco será aplicado (Fig. C-1). Leia as páginas 5 e 6
deste documento para a explicação das diferentes
opções de aplicação do toner Branco e Clear.
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Nota: Antes de imprimir, clique em
Avançado e selecione a função Simular
impressão Sobreposta (Fig. D).
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Imprimindo com Toner Clear no Mac®
Para imprimir usando o Branco ou Clear é necessário
primeiro especificar “Branco” ou “Clear” no driver de
impressão:
1.

Abra System Preferences e clique no ícone Print &
Scan (Fig. E).

2. Selecione a impressora OKI C941dn nas opções Print
& Scan (Fig. F). Clique no botão Options & Supplies
para acessar as configurações da impressora (Fig. F).

1.

Para imprimir usando o toner Clear, clique no botão
Printer na caixa de diálogo Print (Fig. H):

2. Certifique-se de que a OKI-C941dn foi selecionada
no item Printer (Fig. I).
3. No item Layout, selecione Printer Features e no
item Feature Sets selecione General 1 (Figs. I & J).

3. Clique na guia Driver e selecione “Branco” ou
“Clear” no menu Spot Color Toner (Fig. G).

4. Abaixo de General 1, em Feature Sets, você encontrará várias opções para aplicar o Toner Clear no
seu arquivo. (Veja na próxima página (Fig.K) os
métodos de utilização).
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Imprimindo com Toner Clear no Mac®
O Usage Methods possui várias opções de aplicação do
toner Clear para o seu arquivo (Fig. J). As imagens à direita indicam o resultado de cada opção de cobertura do
toner Clear. A coloração roxa mostra como o toner Clear
será aplicado sobre as imagens na página impressa. No
Layout 4 a aplicação do toner Clear assumirá a cor aplicada acima da imagem no arquivo de impressão. O layout 5
mostra a aplicação marca d’água em repetidas imagens
por toda a folha, criadas com o toner Clear.
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Layout da página
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Nota Especial: A referência do Branco no menu Usage
Methods refere-se aos pixels brancos ou à porção de
branco em uma imagem, incluindo a cor do papel. Neste
caso, branco NÃO se refere ao toner Branco.
Veja as instruções de aplicação do toner Branco na próxima página (Fig. L).
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Imprimindo com Toner Branco no Mac®
Para imprimir utilizando o toner Branco, siga os passos na
página 4, da Fig. E até Fig. J .
Selecione “White” como na figura Fig. G (Spot Color Toner). O
General 1, abaixo de Feature Sets, dará 2 opções de aplicação
do toner Branco no layout de impressão (Fig. J).
Clique no menu Order of Superposition e escolha entre “Print
white on the color” ou “Print white under the color (Fig. L).

A porção da cor da imagem é impressa na ordem
inversa (por trás da leitura) na mídia transparente e uma área retangular branca é impressa
em cima da cor onde é possível ver a imagem no
verso da mídia transparente impressa.

100% do toner Branco é
impresso abaixo do buquê
de flores junto com uma
gradação de branco como
fundo do convite. As cores
são impressas em cima do
toner Branco.
Para imprimir apenas a cor Branca sobre o papel colorido, configure seu trabalho na cor preta.
Vá para o menu Usage Methods (Fig. M) e escolha
Prints only spot color toner.
Isto fará com que arte criada em Preto seja impressa
em Branco.
Layout original da página
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Nota para Usuários Fiery® XF Server
Você deve criar um Spot Color alias no Fiery XF
para imprimir artes que tenham os nomes de
Spot Color (SpotColor_Clear, SpotColor_White).

No XF, selecione Tools e depois selecione Color Editor >
Printer Color System e crie o Alias para o nome Clear_
Ink e White_Ink , renomeando para SpotColor_Clear e
SpotColor_White.

Imprimindo com acabamento brilhante
localizado apenas em áreas selecionadas
no layout da página.
Arquivos preparados no Adobe® Photoshop
para impressões com “Aplicação Específica”.
Como criar efeitos suaves ou transparentes com brilho
utilizando o toner Clear requer o uso de um programa
baseado em programas como o Adobe Photoshop.
1.

Abra a foto na qual você gostaria de aplicar o
acabamento de brilho com o toner Clear.

2. Crie uma nova camada e selecione a área que
terá a aplicação de toner Clear ou importe a arte
vetorizada do Adobe Illustrator e cole na nova
camada. De qualquer forma a arte da nova camada
deverá ter a cor sólida pra o acabamento brilhante
do toner ser 100%.

Foto Original

3. Copie a área selecionada.
4. Na paleta de Canais, na parte inferior, selecione
“New Spot Channel” e o nomeie como SpotColor_
Clear. Sua seleção automaticamente será colada no
novo canal Spot (Fig. N).

Layout do acabamento Clear

Nota: Caso seu arquivo do Photoshop seja importado
para o Adobe InDesign, assegure-se de aplicar o mesmo
spot PMS color na camada Spotcolor_Clear no Adobe
InDesign (Fig. P)
5. Salve o arquivo PSD e cole no InDesign, na camada
SpotColor_Clear .
NOTA: A imagem prévia parecerá mais escura onde
o canal SpotColor_Clear aparecer no seu layout de
página.

Novo canal Spot no InDesign
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Imprimindo com acabamento de brilho localizado em
áreas selecionadas do layout da página.
Arquivos preparados no Adobe InDesign para
impressões com “Aplicações Específicas”.
1. No InDesign, adicione uma nova camada na paleta
de camadas. (Fig. O)
a. Nomeie a nova camada como SpotColor_Clear.

3. Escolha a camada SpotColor_Clear no topo da
paleta de camadas, usando um ou mais métodos
abaixo:
a. Desenhe formatos no layout da página com
qualquer ferramenta de desenho e preenchá-os
com o SpotColor_Clear.

b. Posicione a camada SpotColor_Clear como
primeira camada no topo da paleta de layouts.

O

b. Duplique o texto e o posicione na camada
Spot Color_Clear . O texto deve também estar
colorido com o SpotColor_Clear PMS color
swatch. (Veja o exemplo abaixo; “Taste what the
Buzz is all about!”)
c. Importe um elemento gráfico do Adobe Illustrator
ou Adobe Photoshop para a camada Spot Color_
Clear e o pinte-os com o SpotColor_Clear PMS
swatch. (Veja as instruções para aplicações espe
cíficas no Adobe Illustrator e Adobe Photoshop)

2. Adicione uma nova cor na paleta de cores e a nomeie
como SpotColor_Clear (Fig. P).
a. Indique que o tipo de cor é Spot.

a.

c.

b. Selecione o modo de cor para PANTONE+Solid
Coated:(Não importa o modo de cor PMS que você
escolha, desde que seja com a gradação de 100%
c. Clique OK.
d. Em seguida, na paleta de cores renomeie o
PMS para SpotColor_Clear.

P

Layout da página de amostra

Layout da página de amostra simulando imagens vetorizadas usadas
como marca d’água pintadas com o
Toner Clear.

IMPORTANTE: Configurações da paleta Attributes Pallet Settings
Para cada formato e sombras na impressão com o toner
Clear, selecione: Window > Output > Attributes > Overprint Fill and/or Stroke. (Fig. Q)

Q

Para arquivos preparados em Adobe® InDesign
com impressões de aplicações específicas em
toner Branco apenas em áreas selecionadas no
seu layout de página.
Siga os mesmos passos acima, apenas use SpotColor_
White.
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Arquivos preparados com o Adobe® Illustrator para
impressões com “Aplicações específicas”
Aplicando toner Clear no Adobe Illustrator
Abra seu arquivo no Ilustrator ou crie um novo documento.
1. Na guia swatches, clique no botão “Open Swatch
Library”.
2. Selecione “Color Books”; procure por PANTONE +
Solid Coated. Selecione qualquer cor para ser o
SpotColor_Clear.
3. Dê um duplo clique na cor selecionada para acessar
a guia Swatch Options.

1

4. Em Swatch Option, mude o modo de cor para LAB.
Mude o nome da amostra para SpotColor_Clear.
Marque o tipo de cor para Spot Color. Clique OK.
5. Selecione Window > Attributes > Overprint Fill and/
or Stroke (Fig. Q).
Nota: Se o arquivo Illustrator for transferido para o
InDesign, a mesma cor selecionada para ser o SpotColor_Clear deve ser usada. Todos os tipos e gráficos
SpotColor_Clear também devem ser colocados no mesmo layout.
Veja as instruções de uso em PC e MAC das páginas 2 até 6.
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Para arquivos preparados em Adobe® InDesign
com impressões de aplicações específicas em
toner Branco apenas em áreas selecionadas no
seu layout de página.
Siga os mesmos passos acima, apenas use SpotColor_
White como sua camada designada.
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Criando um PDF de alta resolução para arquivos
que usam o Spot Color Clear

R

É muito importante escolher a configuração correta
para salvar arquivos que utilizarão SpotColor_Clear.
Siga os passos abaixo para a criação de arquivos PDF
de alta resolução utilizando o InDesign.
1. No menu inicial, selecione: File > Adobe PDF Presets
> Press Quality, e clique em salvar.
2. No item Geral, selecione: Compatibility > e escolha
Acrobat 6. Abaixo, no lado direito, selecione: Create
Acrobat Layers. (Fig. R)
3. Selecione em compressão: Color Images > Do Not
Downsample Compression > JPEG, Images Quality
> Maximum. Selecione o mesmo para grey scale.
Monochrome Images >CCITT Group 4. (Fig. S)
4. Selecione marca de corte se desejar.

S

5. Selecione Output: Color > no Color Conversion.
Select > Include All RGB and Tagged source CMYK
Profiles.
6. Clique em Ink Manager e verifique se a caixa All
Spots to Process não está selecionada. (Fig. T)
7. Clique em Save Preset e nomeie como OKI SpotColor_Clear.
Ao imprimir um PDF que tem uma cor Spot Clear ou
Branca, as configurações avançadas Adobe Reader
devem estar com a opção impressão sobreposta
ativada.

Verificando o PDF
1. Abra o arquivo PDF no Acrobat® Professional.

T

2. No menu, selecione: Advanced > Output > Show
Spot Colors. Se o arquivo foi fechado corretamente,
todas as áreas com o SpotColor_Clear serão
visíveis. Se você posicionar o mouse sobre a área
com o SpotColor_Clear a porcentagem deverá
alterar.

Solução de problemas
Se a cor SpotColor_Clear não estiver sobre a imagem,
certifique-se de que você especificou overprint.
• Para imagens raster trazidas do Photoshop,
certifique-se que o nome está correto, SpotColor_
Clear, e que foi designado para a cor no menu mono
color. Os nomes devem corresponder entre todos os
arquivos.
• Se alguma área estiver impressa corretamente
e outras não, certifique-se que a camada
SpotColor_Clear está realmente nivelada com a
imagem coberta. Se o arquivo estiver configurado
corretamente, consulte a assistência técnica. Se o
arquivo estiver configurado corretamente, consulte
a assistência técnica.
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Imprimindo com toner Clear e toner Branco
utilizando o Corel Draw
As aplicações do toner Clear e toner Branco utilizando o aplicativo Corel Draw são as mesmas
descritas nos procedimentos acima.

Criando Spot Color
Crie um novo documento e siga as instruções de configuração do documento:
Dê um nome ao
documento

Selecione o
Tamanho do Papel

Selecione o modo de cor
como CMYK

Siga as configurações de
cores, de acordo com a
imagem
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Imprimindo com toner Clear e toner Branco
utilizando o Corel Draw
1. Crie uma nova paleta de cores: Janela > Paleta de cores > Editor de Paletas

2. Clique em Nova Paleta

3. Escolha um nome e salve-a.

No exemplo,
nomeamos a paleta
como “Cores Spot''
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Imprimindo com toner Clear e toner Branco
utilizando o Corel Draw
4. Clique em “Adicionar Cor"

5. Faça qualquer mistura de CMYK e clique em OK

Adicione os valores desejados e
clique em OK

6. Nomeie a cor escolhida como Clear_Ink para criar a
Cor Spot Clear, e selecione na guia “Tratar Como” a
opção “Exata”

7. Repita a operação 4,5 e 6, nomeando desta vez a
cor como “White_Ink” para criar a cor Spot Branca e
clique em OK.
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Imprimindo com toner Clear e toner Branco
utilizando o Corel Draw
Utilizando as Cores Spot
Para utilizar as duas Cores Spot criadas, clique em Janela > Paletas de Cores > Abrir Paletas, e selecione a paleta
criada no passo 3. Clique em Abrir.

1. A paleta de cores aparecerá na barra de ferramentas, e pode ser utilizado conforme desejar.

Para aplicações com o toner Clear, utilize a cor Spot Clear_Ink. Para aplicações em Branco,
utilize a cor Spot White_Ink.
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Imprimindo com toner Clear e toner Branco
utilizando o Corel Draw
Imprimindo com acabamento de brilho localizado do layout da página no Corel Draw
Para utilizar a cor Spot Clear, precisaremos duplicar os elementos que iremos marcar com o toner clear localizado em
uma nova layer.
1. Clique em Objeto > Gerenciador de Objeto

2. Com o botão direito do mouse, clique na barra azul escrita "página 1" e selecione "Nova
Camada" e renomeie para "Clear_Ink"
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Imprimindo com toner Clear e toner Branco
utilizando o Corel Draw
3. Duplique (ctrl+D) os elementos que quiser marcar com toner Clear, recorte a imagem duplicada (ctrl + X), selecione a camada "Clear_Ink" e cole a imagem recortada (ctrl + V). Pinte com a cor Spot “Clear_Ink”.

4. Posicione a imagem pintada com a cor Spot Clear_Ink sobre o elemento que deseja a aplicação localizada do toner Clear.
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Imprimindo com toner Clear e toner Branco
utilizando o Corel Draw
5. Clique com o botão direito do mouse sobre a imagem que está pintada com a cor Spot Clear_Ink e selecione “Impressão sobreposta de preenchimento”

6. Após selecionar a opção “Impressão sobreposta de preenchimento”, seu preenchimento
deverá ficar com esta aparência.

7. Salve o arquivo no formato PDF.
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