Guia do Corte com ID (usando o FineCut)
Obrigado por adquirir o plotter de corte MIMAKI. Este “Guia do Corte com ID” inclui o método de corte com
ID usando o plotter de corte e o FineCut (software de corte), bem como os itens que devem ser verificados/
configurados previamente.
Os plotters de corte que podem usar o corte com ID são os seguintes.
•
CG-FXII Plus, CF22-1225, CFL-605RT

Observação
•
•
•
•
•

•

A reprodução ou cópia deste documento, integral ou parcial, é estritamente proibida sem nossa autorização.
Este documento foi elaborado para fácil entendimento. Em caso de dúvida, entre em contato com o distribuidor
mais próximo ou com nossa matriz.
As descrições aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação prévia.
Para fins de melhoria ou adaptação do software, o conteúdo aqui descrito pode diferir parcialmente da
especificação, sendo, portanto, essencial sua compreensão.
Excetuando-se as condições previstas na garantia da MIMAKI ENGINEERING CO., LTD., não assumimos
quaisquer responsabilidades em relação a danos (incluindo, entre outros, lucros cessantes, danos indiretos, danos
específicos ou outras perdas financeiras) decorrentes do uso indevido deste produto. O mesmo se aplica em
situações nas quais a MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. tenha sido previamente notificada da possibilidade de
ocorrência desses danos. Dessa forma, não nos responsabilizamos por eventuais perdas de mídia (produtos finais,
planilhas) decorrentes do uso deste produto ou danos indiretos causados por essa mídia.
O manual de operação mais recente a partir do nosso site também pode ser obtido por meio a partir do nosso site.

Método usado neste documento
•

Os itens e botões exibidos nos menus e nas telas são marcados com colchetes ([ ]) como em [File].

Imagens de tela usadas neste documento
•

A descrição é baseada em imagens de tela do RasterLink6Plus como exemplos.

Simbologia
Importante!

•

Este símbolo indica informações importantes para o uso deste produto.

•

Este símbolo indica informações úteis.

FineCut, RasterLink e CuttingLink são marcas da MIMAKI ENGINEERING CO., LTD no Japão e em outros países.
Adobe e Illustrator são marcas da Adobe Incorporated nos EUA e em outros países.
CorelDraw é uma marca da Corel Corporation no Canadá, nos Estados Unidos e em outros países, e de suas filiadas.
Microsoft e Windows são marcas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.
Apple e Macintosh são marcas da Apple Inc. nos EUA e em outros países. Outros nomes de empresas e produtos aqui
mencionados são marcas das respectivas empresas no Japão e em outros países.
A reprodução não autorizada de qualquer parte deste documento é estritamente proibida.
© 2017 MIMAKI ENGINEERING Co., Ltd.
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O que é o corte com ID?
O corte com ID é uma função que permite imprimir os dados com uma ID e cortar automaticamente o papel quando o
plotter de corte detecta a ID. Depois de imprimir os dados, não é necessário gerar dados de corte. (Você geralmente
tem que imprimir os dados de impressão e cortar os dados separadamente.)
Este manual descreve o básico do Corte com ID usando o FineCut. Como exemplo, explicaremos o caso onde
CuttingLink, Adobe Illustrator/CorelDRAW, FineCut está instalado no “PC Servidor do CuttingLink” e o  RasterLink
está instalado no “PC do RasterLink”. (Também é  possível executar o Corte com ID a partir do RasterLink sem usar o
FineCut.)
Para obter configurações e procedimentos detalhados, consulte o Manual de Operação do plotter de corte e o Manual
de Operação da impressora, o Guia de Referência do FineCut e o Guia de Instalação do RasterLink.
•
Fluxo de Operação do Corte com ID
PC Servidor do CuttingLink

CuttingLink

Gerenciamento dos dados de
corte.

Criar os dados, definir as
condições de corte etc.

Adobe Illustrator

1. Saída de Corte com ID.

PC do RasterLink

RasterLink

Dados de Corte
(Auto)

Dados de ID

Dados de Corte
(Auto)

Ethenet
USB

Ajustar a qualidade e cores
da imagem etc.

2. Dados de saída.
USB
Plotter de Corte

Impressora

Impressão

Detecção das marcas de identificação.

Corte automático

•

Impressoras que podem imprimir dados com ID
Série CJV300 Plus, JFX200-2513, JFX200-2513 EX, JFX200-2531, JFX500-2131, JV100-160, Série
JV150, Série JV300, Série JV300 Plus, JV33, JV33-260, JV33-260BS, JV33-BS, JV34-260, Série JV400LX, Série JV400-SUV, Série JV5, SIJ-320UV, SWJ-320EA, SWJ-320S, Série UCJV150, Série UCJV300,
UJF-3042FX, UJF-3042HG, UJF-3042MkII, UJF-3042MkII EX, UJF-6042, UJF-6042MkII, UJF-7151, UJFA3FX, UJF-A3HG, UJF-A3MkII, UJF-A3MkII EX, UJV100-160, UJV500-160, UJV55-320

-3-

•

Configuração do sistema

PC Servidor do CuttingLink

PC do RasterLink
Adobe Illustrator

RasterLink

CuttingLink
1-3.Registro do plotter de corte
(P. 6)

2-4.Registro do CuttingLink (P. 8)

Driver Mimaki

Driver Mimaki
Plotter de Corte

Impressora

Procedimento de Corte com ID
1. Configuração do PC do Servidor do CuttingLink. (P.6)
2. Configuração do PC do RasterLink (P.8)
3. Prepare o corte com ID com o plotter de corte. (P.10)
4. Edição e envio dos dados. (P.12)
5. Colocação da mídia (trabalho, folha) na impressora. (P.16)
6. Impressão dos dados de impressão. (P.17)
7. Uso do plotter de corte para cortar. (P.18)
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Preparação
Antes de executar a impressão ou o corte com ID, a impressora, o plotter de corte e o software devem ser preparados.
Pule para os passos seguintes, caso o passo já tenha sido executado.
•
Lista de Softwares / Drives
As seguintes aplicações de software são necessárias para o corte com ID. Todas as aplicações de software são
fornecidas pela MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.
Software/Driver

Descrição

FineCut*¹
Ver.8.7 ou posterior (CF22-1225)
Ver.8.7.5 ou posterior (CFL-605RT)
Ver.9.1.1 ou posterior (série CG-FXII Plus)

Software de corte.
• FineCut8: CD-ROM (fornecido com o plotter de corte)
• FineCut9: Caixa de embalagem para o pacote de SW
(fornecida com o plotter de corte)
Baixe o instalador no site da Mimaki (https://
mimaki.com/download/software.html (Caso tenha
um CD-ROM do produto FineCut, a atualização
para o FineCut9 pode ser feita gratuitamente.)
Para saber como instalar, consulte o Capítulo 1 “Instalação
do FineCut” do Guia de Referência do FineCut.

RasterLink
RasterLink6Plus*1 Ver.1.2 ou posterior (CF221225, CFL-605RT)
Ver.2.3 ou posterior (série CG-FXII Plus)
RasterLink7
Ver.1.1 ou posterior

Software para receber dados de imagem, editar dados
com várias funções e enviar dados de plotagem para a
impressora.
• RasterLink6Plus: CD-ROM (fornecido com a impressora)
• RasterLink7: Caixa de embalagem para o pacote de SW
(fornecida com a impressora)
Baixe o instalador no site da Mimaki (https://
mimaki.com/download/software.html)
Consulte o Guia de Instalação do RasterLink para o método
de instalação.

CuttingLink*¹
Ver.1.1.4 ou posterior

Software para gerenciar o corte com ID.
Baixe o instalador no site da Mimaki (https://mimaki.com/
download/software.html)
Consulte a seção “Instalação do CuttingLink” do Guia de
Instalação do RasterLink para o método de instalação.

Driver Mimaki

Driver do dispositivo para se utilizar uma impressora jato de
tinta/plotter de corte da Mimaki Engineering.
Ao usar RaterLink6Plus: CD-ROM (fornecido com a
impressora)
• Ao usar RaterLink7: Instale o driver da Mimaki para sua
impressora. O driver da Mimaki para sua impressora pode
ser baixado de nosso site oficial (https://mimaki.com).

*1. Ao usar uma versão anterior à especificada, faça o download da versão mais recente do instalador no site da
Mimaki. (https://mimaki.com/download/software.html)
Neste exemplo, prepare dois PCs (PC Servidor do CuttingLInk, PC do RasterLink) como segue e instale o software/
drivers.
PC configurado

Software/Driver

PC Servidor do CuttingLink

PC do RasterLink

FineCut

Instalar

-

RasterLink

-

Instalar

CuttingLink

Instalar

-

Driver Mimaki

Instalar

Instalar
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1. Configuração do PC do Servidor do CuttingLink.
1.
2.

Conecte o PC Servidor do CuttingLink e o plotter de corte por USB ou Ethernet.
• A série CG-FXII Plus não pode ser conectada por meio de Ethernet.
Instale o software/driver.

4.

(1) Instale o FineCut.
(2) Instale o Driver MIMAKI.
(3) Instale o CuttingLink.
Registre o plotter de corte com o CuttingLink.

(1) Start CuttingLink from the start menu, or double-click

(1) Iniciar o CuttingLink pelo menu Iniciar, ou clique duas vezes no
the CuttingLink icon created on the desktop to start
ícone criado na área de trabalho para iniciar o CuttingLink.
• O CuttingLink abre a tela [Initial Setting].
(2) Na tela [Initial Setting], selecione [CuttingLink - Server] e clique
em [OK].
(2) On
the [Initialé exibido.
Setting] screen, select [CuttingLink • [Data
Management]

(3) From the [Tool] menu, select [Cutting Device Man-

(3) No menu [Tool], selecione [Cutting Device Manager].

(4) Selecione o plotter de corte em [Available Devices].
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(5) Insira um nome em [Name] e clique em [Add].
• O plotter de corte é adicionado à lista.

(6) Clique em [Close].

•

O CuttingLink é iniciado automaticamente quando o PC é iniciado.
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2. Configuração do PC do RasterLink
1.

3.
4.

5.

Instale o software/driver.
(1) Instale o RasterLink.
(2) Instale o Driver MIMAKI.
Conecte a impressora que será usada com o RasterLink PC por USB ou Ethernet.
Registre a impressora com o RasterLink.
• Consulte a seção “Procedimento de registro da impressora” no Guia de instalação do RasterLink para os
detalhes.
Registre o CuttingLink com o RasterLink.
• Certifique-se de que o CuttingLink está em execução no PC Servidor do CuttingLink.

(1) Inicie o RasterLink.
(2) Select
[Option...]
from[Environments]
the [Environments]
menu in
(2) Selecione
[Option...]
no menu
do RasterLink.

the [Option] screen.
(3) Clique na guia [Communication] natab
telaon
[Option].

[Setting
of Cut],
ID Cut:
Click
desti(4) Em(4)
[Setting
of ID
clique
em[Setup]
[Setup] in
ao[Connection
lado de
[Connection destination].
• A tela [Connection destination setting] será exibida.

(5) On the [Connection destination setting] screen, select
the computer CuttingLink is installed, and then click
(5) Na tela [Connection destination setting], selecione o
computador onde o CuttingLink está instalado e clique em
[OK].
• Se o PC não for exibido, clique em [Update].
• A tela [Connection destination setting] será fechada.
• Na tela [Option], será exibido o “Nome do PC (endereço IP)” em
[Connection destination].
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(6) Clique em [OK] na tela [Option].
• A conexão com o CuttingLink será feita.
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3. Prepare o corte com ID com o plotter de corte.
Faça a configuração necessária para o corte com ID no painel de controle do plotter de corte. Para obter detalhes,
consulte o Manual de Operação do plotter de corte.

■■ Ao usar CFL-605RT ou CF22-1225.
1. Defina o modo após ligar a alimentação como Remoto.
•
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Depois de detectar as marcas de identificação, faça as configurações para iniciar o corte com ID
imediatamente.
Pressione a tecla [FUNCTION] no modo local.
Pressione [˄][˅] para selecionar [SET UP] e pressione [ENTER].
Pressione [˄][˅] para selecionar [START MODE] e pressione [ENTER].
Selecione [REMOTE] e pressione [ENTER].
Pressione [END].

2. Defina a detecção das marcas de identificação como “1 pt”.
• Prossiga para a etapa 1.
(1)
(2)
(3)
(4)

Pressione [˄][˅] para selecionar [MARK DETECT] e pressione [ENTER].
Pressione [˄][˅] para selecionar [DETECT] e pressione [ENTER].
Selecione [1 pt] e pressione [ENTER].
Pressione [END].

3. Aguarde a leitura dos dados de identificação.
• Prossiga para a etapa 2.
(1) Pressione [˄][˅] para selecionar [Data ID code] e pressione [ENTER].
(2) Selecione [On] e pressione [ENTER].
(3) Pressione [END] para concluir.

■■ Ao usar a série CG-FXII Plus.
1.

2.

3.

4.

Defina o número do dispositivo em [DEVICE No.].
•
Se houver mais de um dispositivo, defina um número exclusivo em [DEVICE No.]. O corte com ID não
pode ser executado se o mesmo número for definido em [DEVICE No.] para mais de um dispositivo.
(1) Pressione a tecla [FUNCTION] no modo local.
(2) Pressione [˄][˅] para selecionar [SET UP] e pressione [ENTER].
(3) Pressione [˄][˅] para selecionar [DeVICE No.] e pressione [ENTER].
(4) Defina um valor entre 00 e 99 em [DEVICE No.] e pressione [ENTER].
Defina o modo após ligar a alimentação como Remoto.
•
Prossiga para a etapa 1.
•
Depois de detectar as marcas de identificação, faça as configurações para iniciar o corte com ID
imediatamente.
(1) Pressione [˄][˅] para selecionar [START MODE] e pressione [ENTER].
(2) Selecione [REM] e pressione [ENTER].
Defina a detecção das marcas de identificação como “1 pt”.
•
Prossiga para a etapa 2.
(1) Pressione [˄][˅] para selecionar [MARK DETECT] e pressione [ENTER].
(2) Selecione [1 pt] e pressione [ENTER].
Aguarde a leitura dos dados de identificação.
•
Prossiga para a etapa 3.
(1) Pressione [ENTER] até que [DATA ID CODE] seja exibido.
(2) Selecione [ON] em [DATA ID CODE] e pressione [ENTER].
(3) Pressione [END] para concluir.
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Impressão eCOrte com ID
A seção abaixo explica como utilizar e imprimir os dados de amostra do CD fornecido. Este manual é para o FineCut
usando imagens do Illustrator como exemplos.
Se não houver dados de amostra, crie dados de amostra incluindo ilustrações e linhas de corte.

Importante!

•
•
•

Siga as instruções de “Preparação” da P. 5 à P. 10 antes de imprimir e cortar.
Os dados devem ter mais de 70 mm de comprimento e de largura. Se forem menores que 70 mm,
o corte com ID não poderá ser feito.
O corte com ID não pode ser executado quando as funções a seguir são usadas.

the(Separação)
[Tiling] tabna
of [Plot]
(1) Quando a função [Separation]
guia [Tiling] da tela [Plot] é usada.

(2) Ao usar CF22-1225 ou CFL-605RT.
Quando as marcas de identificação são
reconhecidas adicionando [Intermediate
Registration Marks] (Marcas de Identificação
Intermediárias).

(3) When
[Origin
set to OFF
on the está
[Layout]
Quando
[OriginLock]
Lock] is
(Bloqueio
da Origem)
desmarcado na guia [Layout] da tela [Plot].

(4)
Mark]eand
[Corner
(4) When
Quando[Frame],
[Frame],[Center
[Center Mark]
[Corner
Mark]Mark]
(Moldura, Marca de Centro e Marca de Canto)
são adicionados na tela [Plot].

(5) Ao usar CF22-1225 ou CFL-605RT.
When two
point detection
selected
in reverse cut
Quando
a detecção
de dois is
pontos
é selecionada
mode
after
the
recognition
of
register
marks on the
no modo de corte inverso após o reconhecimento
das marcas de identificação na guia [Register
Mark] da tela [Plot].
6) Ao usar CFL-605RT.
When
[Reverse
Cut mode]
Quandothe
[Reverse
Cut Mode]
(Modoisdeselected
Corte after
recognizing
register marks
the [Plot] screen Inverso) é selecionado
após oon
reconhecimento
das marcas de identificação na tela [Plot] - guia
[Register Mark].
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4. Edição e envio dos dados.
1. Carregue ou crie dados com imagens e linhas de corte.
■■ Quando um CD é fornecido e dados de amostra estão incluídos
Carregue os dados de amostra pelo seguinte procedimento.

(1) Insira o CD fornecido com o plotter de corte no seu computador.
(2) Abra a seguinte pasta.
No Windows “Unidade do CD:\EN\English\ID Cut_Sample data”
No Macintosh: “Unidade do CD:\Mac_English\ID Cut_sample data”
•
(3)
•
•

A pasta “ID Cut_Sample data” é aberta.
Clique duas vezes em “sample_mimaki.ai” ou “sample_mimaki.cdr”.
O Adobe Illustrator/CorelDRAW é iniciado e os dados de amostra são carregados.
•
Se os dados não forem lidos, clique em [Open...] no menu [File] no Adobe Illustrator/CorelDRAW, em
seguida selecione os dados da amostra e faça a leitura novamente.

■■ Quando um CD não for anexado e os dados da amostra não estiverem incluídos
(1) Crie imagens e linhas de corte no Adobe Illustrator/CorelDRAW.
(2) Coloque os dados das imagens na camada de impressão (atributo de impressão: ON) e os dados das linhas
de corte na camada de corte (atributo de impressão: OFF) no Adobe Illustrator/CorelDRAW.
•

•

Para garantir uma impressão suave, crie uma camada de impressão e uma
camada de corte com antecedência, habilite os atributos de impressão da
camada de impressão e desative os atributos de impressão da camada de
corte.
[Exemplo no Illustrator].
Os atributos de impressão das camadas podem ser habilitados ou
desativados marcando a caixa de seleção [Print] em [Layer Options].
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2. Crie uma marca de identificação.
Importante!

•

Não crie uma marca de identificação no FineCut se quiser copiar
os dados, as condições de impressão definidas ou a composição no RasterLink.
Nesse caso, pule para o passo 3 abaixo. (Não é preciso realizar o passo 2)

(1) Crie um retângulo ao redor da linha de corte usando
a ferramenta retangular do Adobe Illustrator/
CorelDRAW.

(2) Ao selecionar o retângulo, clique no ícone [Register
Mark Creation] no menu do FineCut.
•

A tela [Register Mark Creation] é exibida.

(3) Neste exemplo, as seguintes condições de criação
são definidas na tela [Register Mark Creation].
•
•

• Mark
Shape:
or or (Type
1) 1)
• Mark
Shape: (Square)
(Square)
(Type
Mark Shape (Formato da Marca):
(Quadrada) ou
(Tipo 1)
Mark Size (Tamanho da Marca): 10 mm

Importante!

•

Não coloque dados nas linhas das
marcas de identificação. Caso contrário,
um ID pode ser adicionado aos dados
pelo RasterLink.

Nas linhas
da marca de
identificação

(4) Clique em [OK].
•

As marcas de identificação são criadas na camada[FC
RegisterMark Layer].

1.

Altere a posição inicial do corte. (Arbitrária)

(1) Oculte outras camadas que não a camada de corte.
(2) Clique no ícone [Specify Cutting Start Position].
•

O modo de alteração da posição inicial do corte está
definido.
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designate
atathe
cutting start
(3) Clique no local onde deseja
definir
posição
inicial do corte.
•

4.

A posição inicial do corte é alterada.

Altere a direção de corte. (Arbitrária)
(1) Oculte outras camadas que não a camada de corte.
(2) Clique no ícone [Specify Cutting Start Position].
•
O modo de designação da direção de corte está
definido.

(3) Clique sobre a linha de corte.
•
A direção do corte é alterada.

5.
6.

Revele todas as camadas.
Clique no ícone [Plot] no menu do FineCut.
•
A tela de plotagem é exibida.
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7. Defina o método de corte da marca de identificação.
Importante!

•

Não use o FineCut para reconhecer uma marca de identificação se quiser copiar os
dados, as condições de impressão definidas ou a composição no RasterLink.
Nesse caso, pule para o passo 8 abaixo. (Não é preciso realizar o passo 7)

(1) Clique duas vezes em [Detect
na guia [Register
onMark]
the [Register
Mark] tab.
Mark].
•

As marcas de identificação são reconhecidas.

If you
create
a register
mark in Finecut,
set cutting
way of a
(2) Se
uma
marca
de identificação
for criada
no FineCut,
defina a forma de corte da marca.
Neste exemplo, defina como segue.
•
•
•

• Multi Mode /Single Mode: Multi Mode
Multi Mode /Single Mode: Multi Mode
Repeat:  55 times,
Repeat• (Repetir):
vezes,
times,  2 vezes
Search Position (Posição de Busca):  4 pontos

, uncheck
thedesmarque
Printing Layer
8. Se estiver usando CG-FXII
Plus,
a
camada de impressão ([Print]) na guia [Layer].
•

Se a camada de impressão ficar marcada, ela cortará
os dados na camada de impressão.

9. Envie os dados de identificação.
(1) Clique no botão [Plot...].
•

A tela [Plot Out] será exibida.

(2) Clique em [Select Hot Folder...].
•
•

Importante!

Selecione uma hot folder com o RasterLink que
tenha o nome da impressora que deseja usar.
Se não houver uma hot folder, crie-a no RasterLink.
A pasta criada a partir do botão [Create a
new folder] na tela de referência da pasta não
funciona como uma hot folder. Crie uma hot
folder no RasterLink.

(3) Selecione [EPS] ou [PDF] e clique em [ID Cut].
•
•
•

Os dados são enviados para a Hot Folder do
RasterLink.
Se [EPS] for selecionado, defina cada item na tela de
opções e clique em [OK].
Se [PDF] for selecionado, clique em [OK] sem alterar
as configurações na tela de opções.
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5. Colocação da mídia (trabalho, folha) na impressora.
1. Colocação da mídia (trabalho, folha) na impressora.
■■ Ao usar CFL-605RT ou CF22-1225.
•

A imagem abaixo mostra a faixa de alocação disponível para as marcas de identificação e imagens.
Certifique-se de que todas as quatro marcas de identificação sejam impressas a mais de 10 mm das
bordas da mídia. No plotter de corte, se o espaço entre as marcas de identificação e as bordas da mídia for
menor que 10 mm, o painel de corte e a linha da borda da mídia podem ser confundidos com a marca de
identificação e a impressora pode começar a executar a detecção da marca de identificação.
Exemplo) Formato da marca:
[Square] (Quadrado)

Área cortável

10 mm ou mais das bordas
da mídia.

■■ Ao usar a série CG-FXII Plus.
•
•

Certifique-se de que o rolete de pressão não fique sobre a marca de identificação.
Defina as margens da mídia com os seguintes valores.
Se a forma da marca de identificação for [Type 2], adicione “Comprimento da marca de identificação / 2” aos
seguintes valores para a extremidade posterior.
Formato da marca: [Type 1]
Área de impressão proibida

Área cortável

Formato da marca: [Type 2]
30mm ou mais:
Corte, Plotagem

Área de impressão proibida

Área cortável

40 mm ou mais:
Meio-corte, Decalque

Entre 70 e 9000mm

70mm ou mais
15mm ou mais

Entre 70 e 9000mm

20mm ou mais

15mm ou mais

70mm ou mais
15mm ou mais

Mídia

2.

[30mm+(Comprimento da marca/2)] ou
mais:
Corte, Plotagem
[40mm+(Comprimento da marca/2)] ou
mais:
Meio-corte, Decalque

15mm ou mais
Mídia

Pressione a tecla [REMOTE] no modo local.
•
A impressora entra no estado remoto.
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[20mm+(comprimento da
marca/2)] ou mais

6. Impressão dos dados de impressão.
1.
2.

Inicie o RasterLink.
•
Os dados enviados no FineCut são importados automaticamente.
Selecione o arquivo importado para [Job List] na guia com o nome da impressora.
•
Em [Job List], selecione o arquivo que deseja cortar com ID.

een, select (Execute)

3.
4.

Na lista de ícones de função à direita, selecione [Execute]
Selecione [RIP & Print] ou [Immediate Print].

5.

Clique em [Start].
•
Serão impressos os dados com ID.
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.

.

7. Uso do plotter de corte para cortar.
1. Defina a mídia (trabalho, folha) que será impressa no plotter de corte.
•

•

A direção de inserção da mídia pode ser 0 grau, 90 graus, 180 graus ou 270 graus. Contudo, se quiser cortar
de forma automática e contínua diferentes tipos de marcas de identificação, insira a mídia na direção de 0° ou
180°.
As marcas de identificação podem não ser detectadas se a mídia estiver desalinhada.

2. Detecte as marcas de identificação.
(1) Pressione [END] no modo local.
•

O modo de detecção das marcas de identificação é iniciado.

(2) Pressione a tecla de comando e mova o indicador luminoso para perto do centro da marca de
identificação na parte inferior esquerda (CFL-605RT, CF22-1225) ou inferior direita (série CG-FXII
Plus) da mídia.

■■ Ao usar CFL-605RT ou CF22-1225.

Formato da marca na parte inferior esquerda:
[Square]

[Type 1]

[Type 2]

When using CG-FXII Plus series.
■■ Ao usar a série CG-FXII Plus.
Formato da marca na parte inferior direita:
[Type 1]

3.

(3) Pressione [ENTER].
•
A detecção das marcas de identificação é iniciada.
O corte é realizado automaticamente.
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[Type 2]

Como resolver os seguintes problemas.
Solução de Problemas
A caixa de seleção [ID Cut] está desmarcada no
RasterLink.

Os dados da tarefa têm 70 mm ou mais?

Não

Defina o tamanho dos dados para 70 mm ou
mais.

Não

Selecione “Type 1”, “Type 2” ou “Square” para
o formato das marcas de identificação.

Sim

Você selecionou “Type 1”, “Type 2” ou “Square”
para o formato das marcas de identificação?
Sim

Entre em contato com a central de atendimento.

No campo de exibição de mensagens do RasterLink,
a mensagem de erro “Can not get ID cut ID, printing is
interrupted” é exibida e a impressão não é realizada.

O RasterLink está conectado ao PC Servidor
do CuttingLink via Ethernet?

Não

Conecte via Ethernet (P. 8 “Registre o
CuttingLink com o RasterLink.”)

Sim

O CuttingLink foi iniciado com o PC Servidor
do CuttingLink?

Não

Inicie o CuttingLink com o PC Servidor do
CuttingLInk.

Não

Registre o nome do PC Servidor do CuttingLink
novamente.
(
P.8 “Registre o CuttingLink com o
RasterLink.”)

Sim

O PC Servidor do CuttingLink está
devidamente registrado no RasterLink?
Confirme o seguinte.
No menu [Environment] do RasterLink, em
[Option...] - guia [Communication], o nome do
Servidor do CuttingLink é exibido em [Setting
of ID Cut] - [Connection destination]?
Sim

O RasterLink está conectado ao PC Servidor
do CuttingLink registrado?
Verifique com o seguinte procedimento.
(1) No menu [Environment] do RasterLink,
em [Option...] - guia [Communication],
clique em [Setting] de [Setting of ID Cut]
- [Connection destination].
(2) Na tela [Connection destination setting],
clique em [Update].
(3) O nome do PC Servidor do CuttingLink
registrado é exibido?

Não

Sim

Entre em contato com a central de atendimento.
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Registre o nome do PC Servidor do CuttingLink
novamente:
•
Se o endereço do PC Servidor do
CuttingLink foi alterado, é necessário
registrar novamente.
(
P.8 “Registre o CuttingLink com o
RasterLink.”)

Mesmo quando as marcas de identificação são detectadas
com o plotter de corte, o corte com ID não é executado.
Sim

O PC Servidor do CuttingLink e o plotter
de corte estão conectados por USB ou
Ethernet?

Não

Conecte-os por meio de USB ou Ethernet.
(
P.6 “Conecte o PC Servidor do CuttingLink
e o plotter de corte por USB ou Ethernet.”)

Sim

O plotter de corte está devidamente
registrado no Servidor do CuttingLink?
Confirme o seguinte na guia [Cutting Device
Manager] do Servidor do CuttingLink.
(1) A porta de saída em [Output Port]
correpsonde a que está fisicamente
conectada? (USB/Ethernet)
(2) O número de série exibido em [Device
Name] corresponde ao número de série
da unidade principal do plotter de corte?

Não

Registre o plotter de corte com o CuttingLink.
(
P.6 “Registre o plotter de corte com o
CuttingLink.”)

Sim

A configuração de corte com ID está correta no
plotter de corte?
Verifique o seguinte no painel de operação.

Não

(1) O tamanho e formato das marcas de
identificação em [MARK DETECT] - [SIZE]
e [FORM] correspondem aos dados das
marcas de identificação?
(2) A opção [Data ID code] está marcada?

(1) Defina a mesma forma e tamanho para
as marcas de identificação que os dados
das marca de identificação com o plotter
de corte.
(2) Marque [Data ID code] com o plotter de
corte. (
P.10 “Aguarde a leitura dos
dados de identificação.”)

Sim
Entre em contato com a central de atendimento.

Quando há marcas de identificação múltiplas com IDs
diferentes, o corte não é realizado continuamente. (Série
CG-FXII Plus, CF22-1225)

Não é possível cortar mais de um tipo de
dados de identificação automaticamente com
CFL-605RT.

Sim

O formato e o tamanho das marcas de
identificação são impressos todos iguais?

Não

Define o mesmo formato e tamanho das
marcas de identificação para todos.

Não

Ative a opção [Register mark search] ou
[SEARCH MARK]. (CF22-1225:
P. 30
“Ative a função [Registration mark search] com
o plotter de corte.”, Série CG-FXII Plus:
P.
31 “Ative a função [Registration mark search]
com o plotter de corte.”)

Sim

A opção [Register mark search] ou [SEARCH
MARK] no plotter de corte está ativada?

Sim

Os valores de largura de varredura [Scan
width] e intervalo de busca [Search range]
em [Register mark search] ou [SEARCH
MARK] esão apropriados no plotter de corte?

Não

Insira o número correto.

Sim
Entre em contato com a central de atendimento.
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Para alterar o Servidor do CuttingLink.
Registre o CuttingLink novamente com o RasterLink.
(
P.8 “Registre o CuttingLink com o RasterLink.”)

Faça o backup dos dados do Servidor do CuttingLink.
Faça o backup das seguintes pastas.
C:\MimakiTools\CuttingLink\DT

Para migrar o Servidor do CuttingLink.
1. Retorne a configuração inicial no PC Servidor do CuttingLink antes da
migração.
1. Faça o backup dos dados do Servidor do
CuttingLink.
(
P.21 “Faça o backup dos dados do Servidor do
CuttingLink.”)

2. ( Selecione o menu [Tool] -> [Initial Settings
Reset] e clique [OK].
3. Saia do CuttingLink.

2. Configure o Servidor no PC para onde o Servidor do CuttingLink será
migrado.
1. Instale e inicie o CuttingLink.
•

Depois de reiniciar o PC após a instalação, o CuttingLink será iniciado
automaticamente.

2. Na tela [Initial Setting], selecione [CuttingLink - Server] e clique em
[OK].

3. Saia do CuttingLink.
4.
•

Copie os dados de backup no PC antes da migração para as pastas abaixo.
C:\MimakiTools\CuttingLink\DT

5. Inicie o CuttingLink.
6. Registre o plotter de corte.
(

P.6 “Registre o plotter de corte com o CuttingLink.” (3) a (6))

3. Registre o PC Servidor do CuttingLink no RasterLink.
P.8 “2. Configuração do PC do RasterLink.”
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Quando usar o Cliente do CuttingLink?
Exemplo 1) Quando a impressora e o plotter de corte estão conectados a PCs diferentes

PC de Edição

PC Servidor da Impressora

RasterLink

Registra

Adobe Illustrator

Cliente do CuttingLink

Servidor do CuttingLink

Registra
Registra

Impressora

Plotter de corte

Exemplo 2) Quando cinco ou mais plotters de corte estão conectados. (Ao usar CFL-605RT ou CF22-1225.)
PC de Edição

Adobe Illustrator

PC Servidor da Impressora
PC Servidor da Impressora

RasterLink

Registra

Cliente do CuttingLink
Registra

Servidor do CuttingLink
Registra
Registra

Plotter de corte
Impressora
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Como configurar o Cliente do CuttingLink
1. Instale o CuttingLink no PC no qual a impressora está conectada e defina-o como Servidor
do CuttingLink. (P.6 “Instale o CuttingLink.” ou posterior)
2.

Instale o CuttingLink no PC no qual o plotter de corte está conectado e defina-o como Cliente do CuttingLink.

(1) Instale o CuttingLink no PC no qual o plotter de corte está conectado e inicie-o.
(2) Na tela [Initial Setting], selecione [CuttingLink - Client] e clique em [OK].

(3) Na lista [Connection destination settings], selecione o Servirod
ro CuttingLink que será conectado e clique em [OK].
•
•
•

Certifique-se de que o Servidor do CuttingLink está em execução
no PC Servidor do CuttingLink.
Se a tela [Connection destination settings] não aparecer,
selecione [Connection destination settings] no menu [Tool].
Se o PC não for exibido, clique em [Update].
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Corte do verso (Somente com CF22-1225)
Esta função está disponível no modelo CF22-1225.
Para o corte do verso, consulte os manuais a seguir.
•
Guia de Referência do FineCut, Capítulo 3 “Corte de um Objeto” - nome do plotter de corte - “Corte a partir do
verso”.
•
Manual de operação do plotter de corte, Capítulo 4 “Funções de leitura das marcas de identificação” - “Corte e
Impressão de Link (corte com ID)” - “Corte do verso”

1. Marque [Reverse Cut Mode] na tela de plotagem do
FineCut.
2. Selecione a detecção de 4 pontos.
•

n, ser
youutilizada
can notcom
use areverse cut
A função de corte inverso não pode
detecção de 2 pontos.

3. Exporte o corte com ID no FineCut. ( P.15 “Envie os dados de identificação.”)
4. Imprima os dados com o RasterLink. ( P.17 “6. Impressão dos dados de impressão.”)
5. Insira a mídia (trabalho) no plotter de corte com o lado a ser impresso para cima.
•

O corte com ID pode ser feito em uma mídia em um ângulo de 0 grau, 90 graus, 180 graus ou 270 graus.

6. Quando as marcas de identificação são detectadas, as marcas da superfície são
cortadas automaticamente.
7. Vire a mídia.

Sem rotação

Rotação de 90 graus

* Inverta o lado da mídia visto da posição do painel (de frente para trás).

8. Incorpore a ponta da marca.
9. Quando a marca de identificação é detectada, o corte do verso é iniciado automaticamente.
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Copie os dados com o RasterLink e faça o corte com ID.
1. Crie imagens e linhas de corte no Adobe Illustrator/CorelDRAW.

2.
•

•

•

Coloque os dados das imagens na camada de impressão (atributo de impressão: ON) e os dados das linhas
de corte na camada de corte (atributo de impressão: OFF) .(
P. 12)

•

Os dados devem ter mais de 70 mm de comprimento e de largura.

Corte com ID sem criação / reconhecimento de marca de
identificação no FineCut.
Se a criação / reconhecimento de marca de identificação estiver
habilitada e for feito um corte com ID no FineCut, não será
possível copiar os dados, as condições de impressão definidas ou
a composição no RasterLink.
Tenha cuidado.
Quando o corte com ID for exportado com o FineCut, os dados são
enviados automaticamente para o RasterLink. (
P. 15)

3.

Inicie o RasterLink.

4.

Selecione os dados lidos com o RasterLink e clique no ícone
direita.

Print"

icon in the func-

[General Print] na lista de ícones de função à

5. Defina as condições de impressão.
(1) Defina o dimensionamento [Scale]. (Arbitrário)
•

O dimensionamento não pode ser definido para dados com ID enviados pelo FineCut.

(2) Defina a rotação [Rotation] e o espelhamento [Mirror]. (Arbitrários)
(3) Defina a varredura [Scan] e o avanço [Feed] em [Position]. (Arbitrários)
•

Não é necessário ao definir uma margem de 10 mm ou mais.
Caso contrário, insira “10 mm” ou mais em [Scan] e [Feed].

(4) Insira o número de cópias em [Copy].
(5) Defina o espaço [Space] ou a distância [Pitch] em [Layout].
•

Ao adicionar marcas de identificação, os seguintes valores são definidos automaticamente em [Space].
When
Whenda
the
the
register
register
mark
mark shape
shapefor
is
is ”Type1
”Type1
or
or ”Square
”Square ]:“:“:Tamanho
Register
Register da
mark
mark
size
sizede
Quando o formato
marca
de identificação
[Type1 ”]” ou
[Square
marca
identificação
Whendathe
register
mark shapefor
is ”Type1
”Square “: Register mark size
Quando o formato
marca
de identificação
[Type2 ]:” or
0mm

6. Adicione marcas de identificação e dados de identificação.
(1) Selecione o tamanho da marca de identificação.

When
egister
er mark
the
mark
shape
register
When
shape
is ”Type1
the
is ”Type1
register
shape
” oris
mark
”Type1
or
”Square
shape ”]is
“:ou
orRegister
”Type1
”Square
“:
Register
mark
” or]“:
mark
”Square
size
Register
size mark
size mark size
•mark
[Type1
],””Square
[Type2
[Square
([Square
]“:éRegister
recomendável)

(2) Insira o tamanho da marca de identificação.
(3) Marque [ID Cut].
•
•

As marcas de identificação e os dados de identificação são adicionados aos dados.
Para os dados de Corte com ID enviados pelo FineCut, a caixa de seleção [ID Cut] já está marcada. Não é
possível desmarcá-la.
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(4) Selecione o local [Location] da marca de identificação.
•
•

Individual: As marcas e os dados de identificação são adicionados para cada dado.
Whole: As marcas e os dados de identificação são adicionados de modo a envolver todos os dados copiados.

(2)

(1)

(3)
(4)

(5) [Offset] é definido quando [Whole] é selecionado na etapa (4).
•

Offset: Dados e margem da marca de identificação
Desvio

Desvio

(5)
Desvio

7.
8.
9.

Desvio

Imprima os dados com o RasterLink (
P.17 “6. Impressão dos dados de impressão.”)
•
Serão impressos os dados com ID.
Defina a mídia (trabalho, folha) que será impressa no plotter de corte. (
P.18 “Defina a mídia (trabalho, folha)
que será impressa no plotter de corte.”)
Quando uma marca de identificação é detectada, o corte com ID é iniciado automaticamente. (
P.18 “Detecte as
marcas de identificação.”)
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Corte dados de identificação, organizando-os com o RasterLink.
Para os detalhes de como organizar, consulte “Combinação de múltiplas imagens - Campo “Arrangement”” no Guia de
Referência do RasterLink. RasterLinkで面付けする場合は、FineCut でトンボ作成/トンボ認識しないで ID カット出力してく
ださい。

1. Faça a leitura dos dados de impressão e corte com o RasterLink.
(P.25 “Inicie o RasterLink.”)
Click the "Arrangement"
icon
2. Clique no ícone
[Arrangement] na lista de ícones de função à direita da tela.

3. Selecione os dados a serem organizados, defina o modo de alinhamento [Alignment Mode]
e as margens de varredura e de avanço [Scan/Feed Margin], marque ou não a opção para
organizar no centro [Arrange in the Center], e clique em [Arrange].

icon
in the function
4. Ao clicar no ícone
[General
Print] icon
na lista de ícones de função à direita da tela, os
creen, it is arranged
dadosand
sãopreviewed.
organizados e exibidos.
5. Defina as condições de impressão.
Na tela da lista de tarefas ou de pré-visualização, selecione os dados para definir as condições e, em seguida,
faça a configuração.

(1) Defina o dimensionamento [Scale]. (Arbitrário)
•

O dimensionamento não pode ser definido para dados com ID enviados pelo FineCut.

(2) Defina a rotação [Rotation] e o espelhamento [Mirror]. (Arbitrários)
(3) Defina a varredura [Scan] e o avanço [Feed] em [Position]. (Arbitrários)
•

Não é necessário ao definir uma margem de 10 mm ou mais.
Caso contrário, insira “10 mm” ou mais em [Scan] e [Feed].

(4) Insira o número de cópias em [Copy]. Defina o espaço [Space] ou a distância [Pitch] em [Layout].
•

Ao adicionar marcas de identificação, os seguintes valores são definidos automaticamente em [Space].
When
Whenda
the
the
register
register
mark
mark shape
shapefor
is
is ”Type1
”Type1
or
or ”Square
”Square ]:“:“:Tamanho
Register
Register da
mark
mark
size
sizede
Quando o formato
marca
de identificação
[Type1 ”]” ou
[Square
marca
identificação
Whendathe
register
mark shapefor
is ”Type1
”Square “: Register mark size
Quando o formato
marca
de identificação
[Type2 ]:” or
0mm

- 27 -

6. Adicione marcas de identificação e dados de identificação.
(1) Selecione o tamanho da marca de identificação.

he register
When
Whenmark
the
the register
register
shape
is
mark
”Type1
shape
shape
is
”isor
”Type1
”Type1
”Square
or
or“:”Square
”Square
Register mark
Register
Register
size émark
mark
size
size
• mark
[Type
1   ],
[Type
2   ”]” ou
[Square
]“:“:([Square]
recomendável
nos modelos CFL-605RT e CF221225.)

(2) Insira o tamanho da marca de identificação.
(3) Marque [ID Cut].
•
•

As marcas de identificação e os dados de identificação são adicionados aos dados.
Para os dados de Corte com ID enviados pelo FineCut, a caixa de seleção [ID Cut] já está marcada. Não é
possível desmarcá-la.

(4) No caso de organização, [Whole] será selecionado como local da marca de identificação em
[Location].
•

Whole: As marcas e os dados de identificação são adicionados de modo a envolver todos os dados
copiados.

(5) Defina o desvio [Offset]. (

P.26 “[Offset] é definido quando [Whole] é selecionado na etapa (4).”)

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

7. Imprima os dados com o RasterLink. (
•

P.17 “6. Impressão dos dados de impressão.”)

Serão impressos os dados com ID.

8. Defina a mídia (trabalho, folha) que será impressa no plotter de corte. ( P.18 “Defina a
mídia (trabalho, folha) que será impressa no plotter de corte”)
9. Quando uma marca de identificação é detectada, o corte com ID é iniciado
automaticamente. ( P.18 “Detecte as marcas de identificação.”)
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Corte com ID de mais de um tipo de dados (CF22-1225)
Esta função está disponível no modelo CF22-1225.
Não é possível cortar mais de um tipo de dados de identificação automaticamente com CFL-605RT. Se quiser cortar
mais de um tipo de dados com CFL-605RT, detecte as marcas de identificação manualmente cada vez que  
mudar o tipo de marca de identificação.

1. Impressão de mais de um tipo de dados com o RasterLink.
•

Ao imprimir múltiplos dados de marcas de identificação e realizar o corte com ID continuamente,
certifique-se de que o formato, o tamanho e o ângulo de rotação de todas as marcas de identificação
sejam iguais. Se houver alguma marca de identificação com tamanho ou formato diferente, o corte com ID
será
cancelado.
marks that
have
the different size or shape, ID cutting is canceled.
Não é detectado
automaticamente devido ao
formato da marca diferente

Formato da Marca: Type2
Formato da Marca: Square
Formato da Marca: Square

2. Insira a mídia no plotter de corte.
•

Ajuste a direção da mídia a ser impressa para 0 grau ou 180 graus. Caso ajuste a mídia em uma direção diferente
de 0 grau ou 180 graus, não será possível usar o corte automático (uma função para cortar automaticamente mais
de um tipo de dados de marcas de identificação continuamente).

3. Defina a origem com o plotter de corte.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
4.

Pressione a tecla [FUNCTION] no modo LOCAL.
Pressione [˄][˅] para selecionar [SET UP] e pressione [ENTER].
Pressione [˄][˅] para selecionar [PLOT SETTING] e pressione [ENTER].
Pressione [˄][˅] para selecionar [ORIGIN] e pressione [ENTER].
Pressione [˄][˅] para selecionar [LOW-LEFT] e pressione [ENTER].
Pressione [END].

Defina a área de corte com o plotter de corte.
Defina o ponto no canto superior direito da área de corte para que todos os dados, incluindo a marca de
identificação, sejam incluídos.
O ponto no canto superior
direito da área de corte

Área de
Corte

ORIGIN: LOW-LEFT

][<][>] to enter jog mode.
(1) No modo local, pressione [˄][˅][<][>] para entrar no modo de comando.
(2) Pressione [AREA].
(3) Pressione [˄][˅][<][>] para definir o canto superior direito da área de corte e pressione [ENTER].
•

Depois de um tempo, ele retorna ao modo local.
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5. Ative a função [Registration mark search] com o plotter de corte.
(1)
(2)
(3)
(4)

Pressione a tecla [FUNCTION] no modo local.
Pressione [˄][˅] para selecionar [SET UP] e pressione [ENTER].
Pressione [˄][˅] para selecionar [MARK DETECT] e pressione [ENTER].
Pressione [˄][˅] para configurar o item seguinte e pressione [ENTER].
Item

Busca da marca de
identificação

Largura de varredura

Intervalo de busca
•

Valor

Valor de ajuste

On/ Off

Selecione [ON]. Quando definido como [On], ao final do
corte, os dados da próxima marca de identificação são
buscados automaticamente. É preciso configurar a largura
de varredura e o intervalo de busca.

10  a 99 cm

Especifique a largura para a busca das marcas de
identificação a partir do ponto na linha de extensão do selo
de origem (ponto A na figura abaixo). [Registration mark
search]: Válido quando estiver definido como [On].

10  a 99 cm

Especifique a distância da posição final do corte com ID
(ponto A na figura abaixo) para buscar a próxima marca de
identificação. [Registration mark search]: Válido quando
estiver definido como [On].

Consulte a largura de varredoura e o intervalo de busca na figura abaixo ao buscar a marca de identificação.

Intervalo de busca
Caminho de varredura das marcas de identificação

[Ponto A]
Coordenada X:
A posição final do corte
com ID para os dados
imediatamente anteriores.
Coordenada Y:
Ponto na linha de extensão do
selo de origem.

Direção X

Direção X
Direção Y

Selo de origem

6. Insira a mídia impressa (trabalho).
7. Detecte a marca de identificação e, em seguida, os dados de corte são recebidos e
cortados automaticamente.
•

Concluído o corte com ID, a próxima marca de identificação será detectada automaticamente.

8. Se houver dados múltiplos, a operação de detecção automática e corte com ID será
repetida até que todos os dados sejam concluídos.
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Corte com ID de mais de um tipo de dados (CG-FXII Plus)
1. Impressão de mais de um tipo de dados com o RasterLink.
•

Ao imprimir múltiplos dados de marcas de identificação e realizar o corte com ID continuamente, certifique-se de que o
formato, o tamanho e o ângulo de rotação de todas as marcas de identificação sejam iguais. Se houver alguma marca
de identificação com tamanho ou formato diferente, o corte com ID será cancelado.
Como o formato da marca de identificação é diferente,
ocorre um erro e o Corte com ID é cancelado.
Formato da Marca:
Type2
Direção de corte

Formato da Marca:
Type1
Formato da Marca:
Type1

2. Defina a origem.
(1) Pressione a tecla [FUNCTION] no modo local.
(2) Selecione [LOWERrightORIGIN] em [SET UP] - [ORGN SELECT] e pressione [ENTER].
(3) Pressione [END].

3. Ative a função [Registration mark search] com o plotter de corte.
(1) Pressione a tecla [FUNCTION] no modo local.
(2) Selecione [SET UP] - [SEARCH MARK] e pressione [ENTER].
(3) Selecione [ON] em [SEARCH MARK]. Defina a largura de varredura e o intervalo de busca em
[SCAN WIDTH] e [SearchRange].
Item

Valor

SEARCH MARK

ON/ OFF

SCAN WIDTH

3 cm da largura da
máquina (Largura da
máquina: 75 ou 130 ou
160 cm

Search Range

•

5  a 50 cm

•

Selecione [ON].

Valor de ajuste

Quando definido como [On], ao final do corte, os dados da
próxima marca de identificação são buscados automaticamente.
É preciso configurar a largura de varredura e o intervalo de
busca.
Especifique a largura para a busca das marcas de identificação a
partir da extremidade esquerda (modo normal: ponto A na figura
abaixo) ou da extremidade direita (modo expandido) do rolete de
pressão direito.
•
SEARCH MARK: Válido quando estiver definido como [On].
Especifique a distância da posição final do corte com ID (ponto A
na figura abaixo) para buscar a próxima marca de identificação.
•

“SEARCH MARK”: Válido quando estiver definido como
[On].

Consulte a largura de varredoura e o intervalo de busca na figura abaixo ao buscar a marca de identificação.
[No modo normal]

[Extremidade
traseira]

Direção Y
Rolete de pressão
direito

Direção X

Largura de varredura

Caminho de varredura das marcas
de identificação

Intervalo de Busca

[Ponto A]: Posição de início da detecção
Coordenada X: posição final do corte com ID dos dados anteriores.
Lado posterior da marca de identificação no verso + Tamanho da
marca / 2
[Extremidade
frontal]

Coordenada Y: Extremidade esquerda do rolete de pressão direito (modo normal)
Extremidade direita do rolete de pressão direito (modo expandido)
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4. Insira a mídia impressa.

A marca de identificação é detectada na direção de avanço (avanço da mídia). Defina as margens da mídia
com os seguintes valores.
• Extremidade frontal: Formato de marca Tipo 1: 20 mm ou mais
Formato de marca Tipo 2: [20 mm + Tamanho da marca /2] ou mais
• Extremidades esquerda e direita: 15 mm ou mais
• Extremidade traseira: 40 mm ou mais

4. Por serem dados
copiados, eles
serão cortados
automaticamente.

3. A marca de identificação
seguinte será detectada
automaticamente.

Caminho de varredura das marcas de
identificação
2. Por serem dados
copiados, eles
serão cortados
automaticamente.
Direção de avanço (avanço da mídia).

1. Detecte as marcas de identificação
manualmente.

•

A marca de registro não pode ser detectada na direção da varredura. Se os dados
de identificação tiverem sido colocados na direção de varredura, detecte a marca de
identificação manualmente.
3. Como não há dados, as marcas
de identificação não podem ser
detectadas.
Caminho de varredura das marcas de
identificação

2. Por serem dados
copiados, eles
serão cortados
automaticamente.

Direção de avanço (avanço da mídia).

1. Detecte as marcas de identificação
manualmente.

The register mark is not automatically detected.

A marca de identificação não é detectada automaticamente.
Detectar a marca de identificação manualmente.

- 32 -

A posição de impressão muda quando combinada com dados de
branco/primer.
Os dados de cor com ID são exportados com o FineCut, e os dados de branco/primer criados com Adobe Illustrator/
CorelDRAW são exportados com EPS ou driver. Quando estes dados são lidos pelo RasterLink, as posições dos dados
de cor e dos dados de branco/primer ficam desalinhadas.
Faça o corte com ID com o procedimento a seguir. A explicação usa como exemplo a composição de uma versão de
branco. No caso de primers, substitua “branco” por "primer” no texto.

1. Crie dados de cor, dados de branco e dados de corte no Adobe Illustrator / Corel DRAW.
2. Crie dados de moldura (moldura quadrada) em [Frame layer] no Adobe Illustrator / Corel
DRAW.
(1) Crie uma moldura que envolva todos os dados de cor, dados de branco e dados de corte.
(2) Defina a moldura quadrada sem traço e sem preenchimento.

3. Exporte os dados cor com ID e dados de corte com o FineCut ( P.15 “Envie os dados de
identificação.”).
(1) Os atributos de cada camada são definidos como na tabela a seguir.
Adobe Illustrator / CorelDRAW
Camada

Exibida /
Oculta

Saída

Atributo de
impressão

Corte

Exibida

OFF

Corte

Moldura

Exibida

ON

Impressão

Placa de
Branco

Oculta

ON

-

Placa de Cor

Exibida

ON

Impressão

(2) Clique no ícone [Plot] no menu do FineCut.

(3) Envie os dados de identificação. (

P.15 “Envie os dados de identificação.”)

• Os dados são enviados para a hot folder do RasterLink.

4. Os dados de branco são enviados para o RasterLink.
(1) Clique no ícone [Plotter / User Setup ...] no menu do FineCut.
• Este procedimento é necessário ao usar o FineCutVer8.7.3 ou
versão anterior. Se estiver usando uma versão posterior ao FineCutVer8.7.3, pule este procedimento e vá para a etapa (3).
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(2) Select
onedas
of the
CJV30,
TPC,
CJV300/150,
(2) Selecione
uma
séries
CJV30,
TPC,
CJV300/150,CJV300
CJV300 Plus, UCJV300/150 como modelo do plotter e
clique em [Setup].
• Para usar a função [Output to RasterLink
...], altere-a
RasterLink
...] function, temtemporariamente.
• Este
procedimento
ao usar
o FineCutVer8.7.3
• This
procedureéisnecessário
required when
using
FineCutVer8.7.3 or
ou versão anterior. Se estiver usando uma versão posterior ao
Fine-CutVer8.7.3, pule este procedimento e vá para o passo
(3).

(3) Os atributos de cada camada são definidos como na tabela
The attributes of each layer are set as shown in the
a (3)
seguir.
Adobe Illustrator / CorelDRAW
Camada

Exibida /
Oculta

Saída

Atributo de
impressão

Corte

Oculta

OFF

-

Moldura

Exibida

ON

Impressão

Placa de
Branco

Exibida

ON

Impressão

Placa de Cor

Oculta

ON

-

(4) Clique no ícone [Output to RasterLink ...] no menu do
FineCut.

(5) Select
the same
hot que
folder
asfolder
the RasterLink
hot
(5) Selecione
a mesma
hot folder
a hot
do RasterLink
que enviou os dados de identificação no Passo 3.
(6) Clique em [Output].
Link hot
folder of the
• Os dados são enviados para a hot folder
do RasterLink
da printer
impressora que será utilizada.

5. Substitua os dados de branco por uma cor única no RasterLink.
(1) Selecione a tarefa do passo 3 lida pelo RasterLink.
(2) Selecione [Mono Color] em [Job Attribute].

(3) Selecione [Clear] em [Ink] na tela [Job Attribute] e clique [OK].
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6. Tarefas combinadas com o RasterLink.

(1) toSelecione
a tarefa
deseja
(1) Select the job
be composed
in que
the job
list. combinar na lista de tarefas.
Click the "Composition"
icon
in the functionna
icon
listdeonícones
the right
of the screen.
(2) Clique no ícone
[Composition]
lista
de função
à direita da tela.

(3) Make the cutting output the last, and click [Composite].
(3) Exporte o corte por último e clique em [Composite].
• O corte com ID não pode ser exportado a menos que a ordem de exportação dos cortes seja definida no topo (o
maior número).

7. Adicione marcas e dados de identificação. ( P.28 “Adicione marcas de identificação e
dados de identificação.”)
8. Imprima os dados com o RasterLink. (
P.17 “6. Impressão dos dados de impressão.”)
• Serão impressos os dados com ID.

9. Defina a mídia (trabalho, folha) que será impressa no plotter de corte. (
P.18 “Defina a
mídia (trabalho, folha) que será impressa no plotter de corte”)
10. Quando uma marca de identificação é detectada, o corte com ID é iniciado
automaticamente. (
P.18 “Detecte as marcas de identificação.”)
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Os dados de impressão não são enviados corretamente para o
RasterLink quando o corte com ID é exportado em formato PDF
Os dados de impressão do corte com ID exportado em formato PDF podem estar faltando ou em branco no RasterLink.
(no Adobe Illustrator)

1. Certifique-se de que todos os dados, incluindo marcas de identificação, estejam
presentes no quadro de arte do Illustrator.
• Se o problema persistir, prossiga para o próximo passo.

2. Desmarque “Preserve Illustrator Editing Capabilities” (Preservar os Recursos de Edição
do Illustrator) na tela de opção de PDF que é exibida ao exportar o corte com ID.
• A seguinte mensagem pode ser exibida, “...may disable some editing features when the document is read
back in.". Clique em [OK] para salvar.
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