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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

FLEXI - GOLDEN LIGHT 

1. Thiết lập Cơ bản 
 

a. Thay đổi Đơn vị Đo (Unit) 

 

 Chuột phải vào Thước (Rules) → Chọn Đơn vị 

Đo (tùy nhu cầu) 

 

 

b. Mở DESIGN CENTRAL 

 

 Chọn View → DESIGN CENTRAL hoặc nhấn 

tổ hợp phím CTRL + I 
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c. Đồng bộ giữa RIP and Print và Product Manager 

 

 Phần RIP and Print 

 Edit → Color Settings 

 

 

 Tab DISPLAY SETTINGS 

 Monitor: chọn thiết bị màn hình đang sử dụng 

 Printer: chọn máy in sử dụng chính 

 Profile: chọn profile thường sử dụng* 

 

 

 Tab INPUT PROFILE 

 RGB: chọn thiết bị màn hình đang sử dụng 

 CMYK: tùy biến theo nhu cầu mỗi người 

 Grayscale: tùy biến theo nhu cầu mỗi người  

 Chọn nhúng Input Profile từ thiết kế 

→ OK 

 



 

 Phần Production Manager 

 Chọn thiết bị máy in → Setup → Default Job 

Properties 

 

 

 

 Chọn Preset (Profile) mặc định 

 Chọn Tab COLOR MANAGERMENT 

 Chọn Advanced 

 

 

 Chọn tương tự như RIP and Print 

 Chọn nhúng Input Profile từ thiết kế 

 

 

 

  



d. Thay đổi Khổ giấy và Ảnh 

 

 Vùng in phải nhỏ hơn Khổ giấy thực tế, và còn 

phải chứa Dấu nhận dạng (Đề nghị Thiết lập 

Khổ in với chiều rộng từ 470 – 480mm) 

 

 

 

 Nhấn chuột vào Khổ in → nhập chiều rộng và dài 

vào mục DESIGN CENTRAL 

 

 

 

 Nhấn vào Ảnh, tùy chỉnh khổ Ảnh vào mục 

DESIGN CENTRAL 

 



2. Xuất Ảnh “TIFF” từ Illustrator (Ai) 
 

 

 Thiết kế trên phần mềm Illustrator hoặc Corel, 

sau đó xuất ra BITMAP với đuôi “TIFF” sẽ giữ 

được chất lượng cao nhất 

 File → Export → Export As 

 

 

 

 Chọn nơi lưu, tên, định dạng “TIFF” (lưu ý 

chọn Use Artboard để xuất những hình ảnh bên 

trong Khổ đã thiết kế 

 

 

 

 Vì In ấn nên phải chọn MODE: CMYK, DPI 

cao nhất, và Embed ICC Profile (nhúng Profile 

Input)  

→ OK 

 



 

 

 Mở FLEXI → File → Import để chèn ảnh vừa 

lưu bên trên vào FLEXI 

 

 

 

 

 Chọn File ảnh → Import 

 

 

  



3. Xóa nền (Make Transparent) 
 

 

 Xóa nền những chỗ không cần in (kể cả đối với 

màu khác màu trắng) 

 Bitmap → Make Transparent 

 

 

 

 Chọn vùng nền cần xóa 

 Nhấn giữ SHIFT để thêm vùng chọn bên trong 

 

 

 

 Tolerance: độ sai số 

 Flexi khuyến cáo 30 – 32  

→ Apply 

 

 



4. Tạo viền (Contour Cut) 
 

 

 Sau khi Xóa nền, tạo viền cắt bế cho Ảnh 

 Effect → Contour Cut 

 

 

 

 Chọn Contour 

 Chọn đường cắt thẳng 

 Khuyến cáo cho đường viền cắt bên trong Ảnh 

(đỡ bị viền trắng khi cắt lệch) 

 Đối với With Holes (nếu có check thì viền sẽ cắt 

bên trong chữ “A” (như hình) 

 Chọn màu  

→ Apply 

 

 

 

 Đối với With Holes (nếu không check thì viền sẽ 

không cắt bên trong chữ “A” (như hình) 

 

 



5. Sắp xếp Ảnh tuần tự (Step and Repeat) 
 

 

 Chọn Ảnh cần sắp xếp 

 Arrange → Step and Repeat 

 

 

 

 Tăng nhân theo chiều ngang 

 Tăng nhân theo chiều dọc 

 # tổng số lượng nhân 

 Khoảng cách theo chiều ngang và dọc giữa các 

hình  

→ Apply 

 

 

 

  



6. Sắp xếp Ảnh tiết kiệm vật liệu (True Shape Nest) 
 

a. Sắp xếp 1 Ảnh 

 

 Chọn Ảnh cần sắp xếp 

 Arrange → True Shape Nest 

 

 

 

 

 Không cần thay đổi Khổ Ngang của giấy, chỉ tăng 

Dọc khi không chứa đủ Ảnh 

 Khoảng cách giữa các Ảnh 

 Số lượng Ảnh cần sắp xếp 

 Chọn sổ Ảnh từ dưới lên trên 

 Chọn cả BREAK TEXT và USE HOLES 

 Redraw là sắp xếp xem thử  

→ Apply nếu OK 

 

 

 

 Kết quả 

 

 

  



b. Sắp xếp nhiều Ảnh 

 

 Làm tương tự như các Sắp xếp 1 Ảnh 

 

 

 

 Chọn tất cả Ảnh (Bơ và Táo) cần sắp xếp 

 Arrange → True Shape Nest 

 

 

 

 

 Không cần thay đổi Khổ Ngang của giấy, chỉ tăng 

Dọc khi không chứa đủ Ảnh 

 Khoảng cách giữa các Ảnh 

 Số lượng Ảnh cần sắp xếp (chỉ chọn 1 vì số lượng đã 

chọn từ ở trên) 

 Chọn sổ Ảnh từ dưới lên trên 

 Chọn cả BREAK TEXT và USE HOLES 

 Redraw là sắp xếp xem thử  

→ Apply nếu OK 

 

 

 

 

 Kết quả 

 

 



7. Tùy chỉnh Đường cắt (Cut Order) 
 

a. Tùy chỉnh Đường cắt 

 

 Thiết lập Đường cắt tối ưu 

 Arrange → Cut Order → Reorder 

 

 

 

 Sort : Maximize Speed (tốc độ tối đa) 

 Optimize start points (tối ưu điểm bắt đầu  

→ Apply 

 

 

 

 Kết quả khi được tối ưu. 

 

 

  



b. Xem kết quả Đường cắt 

 

 Xem trước Đường cắt tối ưu 

 Arrange → Cut Order → Preview 

 

 

 

 Kéo SPEED để tăng tốc xem Đường cắt 

 

 

  



8. Gửi lệnh In và Cắt (RIP and Print) 
 

 

 Nhấn RIP and Print (phím tắt CTRL + H) để In 

và cắt 

 

 

a. Phần RIP and Print (Tab GERNERAL) 

 

 Xem lại thiết bị In 

 Xem lại Preset 

 Tab GENERAL 

 Thiết lập chiều ngang Khổ vật liệu thực tế 

 

 

 

 Chọn chế độ HOLD IN LIST để khi gửi lệnh 

máy sẽ giữ lại ở Production Manager, sau đó sẽ 

gửi lệnh in từ đó 

 Position khoảng cách in tính từ lề phải và từ đằng 

trước (mặc định sẽ là 0.5cm) 

 

 

 

 Lệnh COPY sẽ là lệnh nhân số lượng Ảnh in lên 

nhiều lần (ví dụ có 1000 ảnh, ta đã thiết kế 250 ảnh, 

ta nhân lệnh copy lên 4 là sẽ được 1000, và in trong 1 

lần gửi lệnh in) 

 Khoảng cách giữa các lần Copy 

 



 

 

 Lệnh REPEAT sẽ là lệnh nhân số lượng Job lên 

nhiều lần (ví dụ có 1000 ảnh, ta chia 4 lần mỗi lần 

250 và in trong 4 lần) 

 

 

 

 Các lệnh Lật gương (MIRROR), xoay chiều toàn 

bộ Ảnh in 

 

 

b. Phần RIP and Print (Tab ADVANCED OPTIONS) 

 

 OUTPUT SETTINGS 

 Chọn USE COLOR CORRECTION (nếu như 

chọn NO COLOR CORRECTION đồng nghĩa 

là không áp dụng PROFILE cho lần in này) 

 

 

  



c. Phần RIP and Print (CONTOUR) 

 

 Chọn máy cắt 

 Send: As separate jobs (gửi cả lệnh in và cắt) 

 Chọn dấu nhận dạng → OPTIONS để tùy biến 

dấu nhận dạng 

 Panel Margin: 0 (tất cả ảnh in sẽ được đóng hình 

chữ nhật, khoảng cách giữa dấu nhận dạng đến 

hình chữ nhật nên để 0 để tiết kiệm vật liệu) 

 

 

 Mark Length: độ dài của dấu (tối thiểu 5mm) 

 Thickness: độ dày của dấu 

 Margin: dấu nhận dạng các hình gần nhất (nên 

chọn 0:  để tiết kiệm vật liệu) 

 Color: màu dấu nhận dạng 

 

 



 

 Đối với Jobs dài trên 1m để máy cắt được cắt 

chính xác ta cần chọn thêm nhiều dấu nhận dạng 

ở giữa để tối ưu việc cắt 

 

 

 

 Mark Length: độ dài của dấu (tối thiểu 5mm) 

 Thickness: độ dày của dấu 

 Margin: dấu nhận dạng các hình gần nhất (nên 

chọn 0:  để tiết kiệm vật liệu) 

 X Step:  khoảng cách giữa các dấu 

 Color: màu dấu nhận dạng 

 

 

 

 



 

 Kết quả 

→ SEND gửi lệnh qua PRODUCTION 

MANAGER 

 

 

  



d. Phần PRODUCTION MANAGER 

 

 Chọn Máy in 

 Chọn File vừa gửi từ RIP and Print  

 Kiểm tra lại ở phần Xem trước Preview và thông 

tin bao gồm: tên, profile, thiết bị in, chế độ,… 

→SEND để gửi lệnh in 

 

 

 Chọn Máy cắt 

 Chọn File vừa gửi từ RIP and Print  

 Kiểm tra lại ở phần Xem trước Preview và thông 

tin bao gồm: tên, thiết bị cắt, chế độ,… 

→ SEND để gửi lệnh cắt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚC BẠN THAO TÁC THÀNH CÔNG! 


