
לפני שמתקדמים עם ההגדרות יש לוודא שתוכנת ה: SPM והדרייבר של המדפסת הנכונים מותקנים על המחשב.       
. WINDOWS  במחשב עם מערכת הפעלה Adobe Photoshop cs/cc ההוראות הנ"ל מתייחסות להגדרות של

תצוגת המסך והתפריטים יכולים להיות שונים כתוצאה משימוש במערכת הפעלה שונה  ואו גירסה אחרת של התוכנה, למרות זאת ההגדרות זהות.

  SPM :הגדרות צבע ל: Adobe Photoshop

Photoshop Color Setup

1. לפתוח את  ה:   PhotoShop .בתפריט  ללחוץ  Edit ואז  Color Settings ראו תמונה1.
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תמונה 1
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תמונה 2

תמונה 3

 OK ולוודא ששאר הנתונים זהים לאלו שבתמונה 2 וללחוץ  Sawgrass_sRGB יש לבחור Color Settings :2.בחלון ה

3.בתפריט הראשי ללחוץ על File ואז על New  ראו תמונה 3
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תמונה 4

4.בחלון שנפתח יש לוודא שה: Color Mode הוא על RGB Color וה: Color Profile  הוא על sRGB IEC61966-2.1 ואז ללחוץ OK ראו תמונה 4 
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 . Missing Profile or Embedded Profile Mismatch 5.במקרים מסויימים שפותחים או מייבאים קבצים בפוטושופ נתקלים בהערת אזהרה 
במקרה של  Missing Profile יש לבחור Assign current working space: sRGB IEC61966-2.1 ואז ללחוץ OK ראו תמונה 5.1

במקרה של Embedded Profile Mismatch יש לבחור Convert document’s colors to the working space ואז ללחוץ OK ראו תמונה 5.2 
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תמונה 5.1

תמונה 5.2
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תמונה 6

Photoshop Print Setup

Assign or Convert to the working space, sRGB IEC61966-2.1 הערה : יש לבחור תמיד

6.בכל פעם שפותחים או מייבאים קובץ בפוטושופ יש לוודא שה: RGB color נבחר בתפריט .ראו תמונה 6 

7.לאחר סיום ההגדרות בסעיפים 1-6 אתם מוכנים להדפיס ,בתפריט הראשי יש ללחוץ File ואז Print. בחלון שיפתח יש לשים לב שההגדרות תואמות ולפי תמונה 7 
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תמונה 7

a. Printer: Sawgrass Print Manager
b. If necessary, click the drop-down arrow to view Color Management options
c. Color Handling: Printer Manages Colors
d. Select: Normal Printing
e. Rendering Intent: Perceptual
f. Click Print when you are ready to print your image

הפוטושופ מוגדר עתה להדפסת סובלימציה. חשוב לזכור שבמקרה הצורך יש להמיר את הקבצים ל :sRGB working space ולוודא שה: color mode הוא על RGB דבר נוסף 
יש לבחור Sawgrass Print Manager  בכל פעם שמדפיסים   
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