
CORELDRAW X5 
 

1. Sørg for at den seneste service pack fra Microsoft er installeret. For Windows XP er det 
service pack 3, Vista er service pack 2. Desuden bør funktionen 'Windows Update' 
kaldes så Windows er fuldt opdateret. Kontakt Microsoft hvis der er spørgsmål 
angående disse opgraderinger. 

2. Installer CORELDRAW på computeren, men start den ikke. 
3. Det er vigtigt at CORELDRAW er opdateret med de seneste patches og opdateringer. 

Disse kan hentes på CORELDRAW’s website www.corel.com. Kontakt Corel hvis der er 
spørgsmål angående disse opgraderinger. 

4. Printer driveren til laseren skal være installeret før der fortsættes. 
5. I Windows Stifinder findes filen “corelapp.ini” placeret i 

C:\Programmer\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X5\Config mappen. Dobbeltklik på 
filen så den åbnes i Notesblok. Find '[Config]' afsnittet. 22 linier herunder er en linie 
med teksten “Fontrasterizer=1”. Ret 1 til 0 (nul, ikke o). Gem filen og afslut Notesblok. 

6. Åben CORELDRAW og start en ny grafik. 
7. I menu linien klikkes på “Window”, derefter “Color Palettes”, og derefter klik på 

“None”. Klik igen på “Window”, derefter “Color Palettes”, og derefter klik på “Open 
Palettes”. I dialog boksen åbnes filen "ULS.CPL" fra installationsCDen. Farve paletten 
vil nu komme frem i højre side af skærmen.. 

8. På 'Property' linien, klikkes på landskabs orientering (det liggende rektangel). Her kan 
også vælges metriske enheder. Til sidst indtastes side bredde og højde i 
overensstemmelse med printerens specifikationer. (Se skema). 

9. Skærm linealerne skal tilpasses linealerne i laseren. Linealernes lodrette udgangspunkt 
justeres ved at dobbeltklikke direkte på den lodrette lineal så 'Options' dialogboksen 
vises. Her indsættes side højden som angivet i skemaet. 

10. Stadig i 'Options' dialogboksen dobbeltklikkes på “Global” for at udvide listen. 
Dobbeltklik på “Printing” for at udvide listen. Klik på “Driver Compatibility”. Kontroller 
at laseren er medtaget i drop-down listen. I indstilling for denne printer skal ingen 
check bokse være afkrydsede. Klik på “OK” for at lukke 'Options' dialog boksen. 

11. Den næste skridt er at sætte standardværdier for linie bredde og farve ved tegning af 
grafik objekter. Klik på 'Outline' værktøjet og på 'Outline pen' dialogen. Kun “Graphic” 
må være afkrydset når der klikkes på “OK”. Klik nedadvendt pil i 'Color' dropdown 
boksen for at åbne listen og klik på farven rød. Klik nedadvendt pil i “Width” dropdown 
boksen for at åbne listen og klik “Hairline”. Enhederne kan være “Inches” eller 
“Millimeter”. Klik “OK at lukke 'Outline pen' dialog boksen. 

12. I menuen i toppen klikkes på 'Tools', derefter klikkes “Color Management/Default 
Settings…”. Klik på nedadvendt pil for at åbne “Style” dropdown listem. Klik “Simulate 
Color Management Off”, og klik “OK”. 

13. I menuen i toppen klikkes på “Tools', derefter klikkes “Options”, derefter “Document”, 
og der vælges “Save Options as Default for New Documents”. ALLE valgmuligheder 
skal være afkrydsede før der klikkes “OK”. 

14. Opsætning af CORELDRAW X5 er nu færdig. Alle nye dokumenter vil automatisk 
benytte disse indstillinger. 

 

 

http://www.corel.com/


Sidestørrelser 
 

Lasermaskine Sidebredde i mm. Sidehøjde i mm. 

VLS2.30 406,4 304,8 

VLS3.50 609,6 304,8 

VLS3.60 609,6 304,8 

VLS4.60 609,6 457,2 

VLS6.60 812,8 457,2 

PLS4.75 609,6 457,2 

PLS6.75 812,8 457,2 

PLS6.150D 812,8 457,2 

ILS9.75 914,4 609,6 

ILS9.150D 914,4 609,6 

ILS12.75 1.219,2 609,6 

ILS12.150D 1.219,2 609,6 

 


