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DOKUMENTŲ TIKRINIMAS

FORMATAI TINKAMI SPAUDAI:

Gaminys paruošas spaudai Atspausas ir apipjauas gaminys

  Svarbiausia yra patikrinti dokumeno, skiro spaudai “saugias” parašes, užlaidas, ir pjovimo linijas. 

ADOBE PDF FILE (*.PDF) rekomenduojamas

ADOBE PHOTOSHOP (*.TIFF)

ADOBE ILLUSTRATOR  (*.AI) (būtina sukreivinti ekstus)

CORELDRAW IMAGE (*.CDR, *.CLK) (būtina sukreivinti ekstus)
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UŽLAIDOS

“SAUGIOS” PARAŠTĖS

Teisingai paruošas failas Blogai paruošas failas

Teisingai paruošas failas Blogai paruošas failas

Visas eksas ir kia informacija turi būti paalpina “saugiose” parašėse, kad pjovimo metu ne-
būtų nukerama informacijos dalis ar kiti grafiniai elemenai.

Svarbi informacija nebus nupjaua Teksas už parašės, bus nupjauas

Po apipjovimo neliks baltų kraštų Apipjovus gali atsirasti balti krašai

Jei fone naudojamas elemenas eina prie pat gaminio krašo, jam reikalingos užlaidos, kad pjau- 
nant neatsirastu balos linijos prie kraštų.

XO

XO
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DOKUMENTO PARUOŠIMAS CMYK SPALVINGUMU

Labai svarbu, kad makeas skiras spaudai būtų paruošas CMYK spalvingumu, nes jei spaus-
dinsie su nusatytu RGB spalvingumu, spalvos gausis visiškai kiokios nei tikiės.

1. Įrankių juosoje eikie per File ir pasirinkie 
„Document color mode“
2. Pasirinkie CMYK spalvų paleę

1. Įrankių juosoje eikie per File ir pasirinkie 
„Document info“
2. Pažymėti reikia tik „Bitmaps“, „Fills“ ir „Out-
lines“ – pažymėję pamatysie visas spalvų 
palees kurios naudojamos makee.
Norėdami pakeisti rastrinio vaizdo (peg, tiff) 
naudokie Adobe phooshop programą, kad 
išvengtumėe spalvų pakitimų. Vekorinių 
objektų spalvas galie keisti naudodami Fill 
Color įrankį. 

1. Įrankių juosoje reikia eiti per Image ir 
pasirinkti „Color mode“
2. Pasirinkie CMYK spalvų paleę.  

1. Įrankių juosoje reikia eiti per Edit ir pa-
sirinkti „Color settings“.
2. Būtina įsitikinti, kad esae pažymėję 
CMYK. Spalvų paleę būtina nusatyti prieš 
pradedant kurti makeą.

SPALVINIUS NUSTATYMUS GALITE PAKEISTI:
1. Įrankių juosoje eidami per Edit ir pasirinkę 
„Convert o profile“
2. Pakeiskie spalvų paleę į CMYK ir pas-
pauskie OK.

ADOBE INDESIGN:

ADOBE PHOTOSHOP:

ADOBE ILLUSTRATOR:

CORELDRAW

SPALVŲ PATIKRINIMAS PROGRAMŲ NUSTATYMUOSE

FAILO REZOLIUCIJA

300dpi 50dpi

Rezoliucija – DPI (dots per inch) rodo, kiek aškų yra viename colyje. 
Kuo didesnė rezoliucija, tuo daugiau aškų sudaro paveikslėlį – jis ryškesnis ir kokybiškesnis.
Visi gaminiai skirti spaudai privalo būti 300DPI rezoliucijos. Failo rezoliucija nusatinėjama eks-
portuojant failą spaudai, didinant failo rezoliuciją programoje, ji nepadidėja. 


