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Vì sao file pdf không in được

Giống như Word, Excel cũng là một công cụ rất phổ biến và quan trọng đối với nhiều ngành công nghiệp. Trong quá trình hoạt động, người dùng gặp phải rất nhiều lỗi với các tập tin Excel, nhưng lỗi phổ biến nhất là lỗi Excel không nhận được máy in. Sử dụng bài viết dưới đây để khắc phục lỗi Excel khi bạn không thể lấy máy in càng nhanh càng tốt Tại sao
tôi không thể in Excel? Excel nằm trong hộp công cụ Microsoft Office Office. Excel là một trong những công cụ hỗ trợ nhất để học tập cho nhân viên văn phòng và có số lượng, chẳng hạn như kế toán. Ngoài ra, phần mềm cũng cung cấp cho người dùng các chức năng nhanh chóng và chính xác. Làm cho công việc của bạn dễ dàng và thuận tiện. Các công
cụ học tập và quản lý giúp bạn làm việc nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn. Trong quá trình sử dụng, người dùng phải luôn in Excel để họ có thể giao tiếp thuận tiện với tất cả các thành viên trong nhóm hoặc in bảng lương, bảng cân bằng tiêu thụ kinh doanh,... Nếu in ấn diễn ra, tất cả các bước trở lại dừng lại, làm giảm hiệu suất công việc của
bạn. Vì vậy, lý do và cách khắc phục lỗi excel không nhận được máy in nhanh nhất là ưu tiên hàng đầu của nhiều người. Lý do cho lỗi Excel là không nhận được máy in: – Máy in lỗi ổ đĩa hoặc không cài đặt đúng ổ đĩa: Xác minh rằng ổ đĩa máy in có thể kết nối chính xác với máy tính của bạn, và bạn có thể chạy in lệnh trên máy tính của bạn. – Lỗi chiến
thắng máy tính: điều này không xảy ra thường xuyên, nhưng bạn cũng cần phải nhận thức được. Máy tính kết nối với máy in, và khi bạn in excel hoặc từ tập tin, máy in không nhận được một lệnh in ấn vì máy tính đã thất bại. Vì vậy, sửa chữa là bạn nên kiểm tra winnings của bạn một lần nữa và cài đặt lại chiến thắng sớm để máy in có thể kết nối và in một
cách nhanh chóng. – Do một lỗi ứng dụng: Bạn xác minh rằng có thể có một lỗi đĩa cứng trên máy tính của bạn gây ra các tập tin thất bại, do đó, Excel tạm thời ngừng hỗ trợ các hoạt động. Cách khắc phục Lỗi Excel 2007, 2010, 2016 Nhanh nhất 1. Excel không thể kết nối máy in Bước 1: Nhấn Windows + R Bước 2 để mở cửa sổ Chạy: Nhập regedit vào
nó, rồi bấm OK. Bước 3: Trong cửa sổ Registry Editor, đi đến phím dưới đây: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion. Bước 4: Định vị Windows và nhấp chuột phải vào nó, chọn Quyền. Bước 5: Nhấp vào nút Thêm. Bước 6: Nhập mọi thứ vào đó, rồi bấm OK bước 7: Chọn Tất cả, phần Full Control đã chọn là Allow. Bước
8: Cuối cùng, bấm Áp dụng, rồi bấm OK. 2. Lỗi xảy ra trong khi in tệp Excel Microsoft Excel đã gặp lỗi và cần đóng - Máy in trình điều khiển thất bại, hỏng. – Không có trình điều khiển máy in mặc định. Bạn có thể khắc phục lỗi này để áp dụng một trong các giải pháp dưới đây. Khắc phục: Sử dụng ổ đĩa máy in khác làm máy in đeo được Bước 1: Mở hộp
thoại Thêm Máy in. Dưới chọn, bấm Bắt đầu =&gt;Thiết bị và Máy in. Sau đó bấm Thêm Máy in. – Trong hộp thoại Thêm Máy in, bấm Thêm Máy in Cục bộ. – Bấm Sử dụng cổng hiện có, sau đó bấm Tiếp. – Trong danh sách Nhà sản xuất, bấm Chọn Microsoft. – Bấm Microsoft XPS Document Writer, rồi bấm Tiếp. – Bấm Sử dụng trình điều khiển đã cài đặt
(khuyến cáo), sau đó chọn Tiếp. – Bấm Đặt làm Máy in Mặc định, sau đó bấm Tiếp. Bước 3: Xác nhận thay đổi trình điều khiển máy in - Mở bảng tính trong Excel 2010. – Bấm Tệp =&gt;In Tab, rồi bấm vào biểu tượng máy in. In các tệp Excel chuẩn trong Excel 2016, 2013 Bước 1: Đầu tiên trong thanh menu Lựa chọn Tệp. Bước 2: Tiếp theo, bấm In ở đây
là phần in của tệp Excel với các tham số tùy chỉnh cần thiết, bao gồm lệnh In để in và tiêu đề bên dưới. – Hướng dẫn: Đặt hướng của trang in bằng cách nhấn dọc dọc và in ngang theo chiều ngang – Mở rộng quy mô: Đặt kích thước trang in sao cho điều chỉnh tỷ lệ phần trăm có thể in và vừa để in với chiều rộng và chiều rộng - Kích thước giấy: Chọn kích
thước giấy theo danh sách xổ số - Chất lượng in: Chất lượng in, độ sắc nét in - Số trang đầu tiên: Đánh số trang. – Phần tiếp theo là Định hướng với các cài đặt cơ bản ngang và dọc, tùy thuộc vào định dạng của bảng tính. Sau khi bạn thiết lập các tham số, bạn có thể in bằng cách sử dụng lệnh máy in. Tệp Excel đã được in. Bài viết trên đây là toàn bộ
cách để sửa chữa excel lỗi mà không nhận được máy in. Dữ liệu, các bước sẽ giúp bạn khắc phục lỗi một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nó không phải là dễ dàng để trả lời câu hỏi tại sao các tập tin từ không thể được in. Điều này có thể là do một vấn đề với máy in hoặc công cụ từ. Có quá nhiều truy vấn trong đầu của bạn khi tệp từ không được in và bạn
không biết nó đến từ đâu, hướng dẫn sau đây sẽ cung cấp cho bạn các giải pháp tốt để in các tệp Word không thành công. Tại sao các tập tin từ không thể in, tại sao các tập tin từ không thể được in Vấn đề mà các tập tin Word không được in không chỉ với Word, mà còn với nhiều công cụ khác nhau, nhân vật của trình điều khiển máy in là rất xấu và lỗi xảy
ra, vì vậy nếu bạn đến với một tập tin từ mà không thể được in, nó cũng bình thường. Nó có thể là một lỗi máy in mà không nhận được lệnh in, có lẽ một lỗi máy in nhận được lệnh nhưng không in, hoặc một lỗi máy in mà không in văn bản hoặc bỏ qua các trang văn bản. Có rất nhiều vấn đề liên quan đến lỗi máy in mà không nhận được lệnh in hoặc
nonprintable, và thường sửa chữa chúng, chúng ta cần phải tìm cách phổ biến nhất. Xem thêm: Tại sao tôi không thể in Excel? Làm cách nào để khắc phục sự cố? Sửa lỗi tệp từ không thể in từ 1.In trang từ trang là một giải pháp, bạn có thể sử dụng tệp từ không thể in được, nhưng điều này sẽ chỉ giúp bạn áp dụng cho các tệp có ít trang hơn. Hãy thử điều
này nếu lỗi tệp từ không thể được in. – Bước 1: Bước 1 , rồi bấm Tệp trên thanh menu. Chọn Tệp - Bước 2: Sau đó bấm In, nhưng di chuyển in tất cả các trang &gt; In trang Hiện tại để in trang mà chuột trỏ đến trước đó. Chọn kết quả 2.Change từ pdf Giải pháp hiệu quả nhất để sửa chữa một tập tin Word bị lỗi mà không thể được in là để chuyển Word sang
PDF và không cần bất kỳ phần mềm khác khi từ chính nó có thể làm điều này. –Bước 1: Mở tệp Word bị lỗi mà tệp Word không thể in sẽ tiếp tục được in trong phần Tệp. Mở tệp từ bị lỗi – Bước 2: Tiếp theo, bấm Lưu &gt; tùy chọn duyệt tiếp theo. bấm Lưu &gt; duyệt ở đây bạn chọn Lưu dưới dạng tệp PDF và lưu tệp dưới dạng PDF. nhấp vào Lưu dưới
dạng PDF và mở trình đọc PDF ngay lập tức và tiếp tục in PDF như bình thường. Đây là giải pháp tốt Taimienphi.vn bạn khuyên bạn nên nếu bạn không có nhiều thời gian để kiểm tra tệp Word bị lỗi không thể in được. Mở tệp pdf đang chạy như bình thường máy in 3.Restart, lệnh in Đôi khi máy in không hoạt động hoặc có quá nhiều lệnh in trong máy in
khiến máy in gặp sự cố tệp từ. Thử khởi động lại toàn bộ tiến trình máy in trên máy tính của bạn. –Bước 1: Để khởi động lại máy in, hãy làm theo các bước sau. Để mở ngăn Chạy, hãy nhấn Windows + R, rồi nhập services.msc. nhập services.msc bắt đầu – Bước 2: Đối với dịch vụ, bạn có thể tìm thấy snand và khởi động lại máy in bằng cách nhấp chuột
phải vào Khởi động lại. Đừng quên kiểm tra xem có lỗi in trong từ: taimienphi Ở đây bạn biết lý do tại sao các tệp từ không thể được in, cũng như một số thủ thuật khắc phục sự cố! Chúc các bạn thành công! Liên quan: Chia sẻ lời khuyên tốt trong 2007 Prev Điều Tiếp theo bài viết Làm thế nào tôi có thể phải in một tập tin PDF? Không thể in tệp pdf khi các
tệp có định dạng khác nhau được in bình thường. Xem bài viết sau đây và bạn sẽ sửa lỗi khi các tệp pdf không được in trên máy tính của bạn. Đầu ra tệp PdfPDF là một trong những định dạng tài liệu phổ biến nhất được thiết kế để trình bày tài liệu, chẳng hạn như hình ảnh và định dạng văn bản. Nó độc lập với phần cứng, phần mềm, nền tảng và hệ điều
hành. Với công cụ phù hợp, bất kỳ thiết bị nào cũng có thể mở tệp PDF một cách dễ dàng. Gần đây, đã có rất nhiều vấn đề với các tệp PDF mà chúng không thể được in ra. Kịch bản này chủ yếu có thể được tìm thấy trong phần mềm Adobe PDF trong Windows 10. Điều này chủ yếu là do thực tế là phần mềm có cấu hình sai và một số cài đặt có thể được
đặt không chính xác. Xem thêm: in giá rẻ Cách khắc phục sự cố in PDF Người dùng đã báo cáo rằng họ không thể in các tệp PDF được mở trong phần mềm Adobe PDF, nhưng có thể in tất cả các định dạng tài liệu khác từ nơi khác. Ngoài phần mềm, còn có các mô-đun khác không phải là ví dụ: Edge, Email, Trình xem tệp, v.v. Mục đích của hướng dẫn
này là nhắm mục tiêu tất cả các tình huống này và giúp bạn in nhanh chóng. Kiểm tra máy inBe trước khi xem xét một vấn đề phần mềm. Đảm bảo máy in hoạt động tốt với các nền tảng hoặc ứng dụng khác. Kết nối máy in một cách chính xác, điều chỉnh một số tài liệu khác trong Word, v.v. Khi máy in đang ở chế độ hoạt động, hãy đi tới các giải pháp. Nếu
bạn gặp vấn đề với máy in của bạn. Bạn có thể xem hướng dẫn khắc phục sự cố máy in. Giải pháp 1: Thay đổi tùy chọn PDF và in dưới dạng hình ảnh, theo người dùng, họ đã khắc phục sự cố của các tệp PDF chưa in bằng cách thay đổi ứng dụng mặc định bằng cách sử dụng cài đặt windows 10 để mở rộng .pdf. Có vẻ như có một cuộc xung đột giữa in
pdf và các ứng dụng mặc định. Khi chúng tôi thay đổi điều này, chúng tôi sử dụng các cài đặt nâng cao để in PDF dưới dạng hình ảnh. Trong hộp thoại, nhấn Windows + S, nhập thiết đặt và mở ứng dụng. Sau khi cài đặt, đi tới ứng dụng, sau đó đi tới Ứng dụng mặc định. Khi bạn chọn Chọn ứng dụng mặc định theo loại tệp Trong ứng dụng mặc định, bây
giờ hãy đảm bảo rằng '.pdf' cho loại tệp, Adobe sẽ được chọn. Lưu các thay đổi và thoát khỏi của bạn. Sau khi khởi động lại máy tính của bạn. Mở lại tệp PDF trong Adobe, bấm Tệp, rồi bấm In. Bấm Nâng cao, rồi bấm hộp In dưới dạng Ảnh. Sau khi bạn kiểm chứng rằng máy in đúng được chọn, bấm OK để tiếp tục in. Chúng tôi thay đổi chế độ PDF/A để
nó không bao giờ và vô hiệu hóa chế độ được bảo vệ. Có một số báo cáo rằng các thiết đặt này gây ra vấn đề in ấn tài liệu và vô hiệu hóa chúng khi sửa chữa lỗi không thể in pdf. Mở tài liệu trong Adobe Acrobat, rồi bấm Dạng xem &gt;Tùy chọn. Bấm Tài liệu bằng ngăn dẫn hướng bên trái, sau đó đặt chế độ xem PDF/A thành Không bao giờ.... Dùng ngăn
dẫn hướng bên trái để chọn bảo mật (nâng cao). Tắt Bật Chế độ Bảo vệ khi khởi động. Nếu bạn nhận được thông báo, hãy bấm Yes.Restart máy tính của bạn và thử in lại tài liệu bằng Adobe. Giải pháp 3: In bằng trình duyệtNếu Adobe gây ra sự cố và vẫn không in tệp PDF. Bạn có thể thử in tài liệu trong trình duyệt. Trình duyệt có các mô-đun cho phép
bạn xem pdf và thậm chí in chúng trên máy in. Tất nhiên, bạn cần đảm bảo rằng máy in hoạt động hoàn hảo. Đi tới tệp PDF. Nhấp chuột phải vào nó và chọn Mở bằng trình duyệt (Chrome, v.v.). Mở thiết đặt và chọn In từ menu thả xuống. Chọn các tùy chọn in chính xác từ cửa sổ trước đó và in tài liệu. Giải pháp 4: Cài đặt lại Adobe Acrobat Nếu các giải
pháp trên không phù hợp với bạn. Thử cài đặt lại phần mềm Adobe Acrobat Cài đặt chuyên biệt có thể bị hỏng hoặc có thể có một cuộc xung đột với phần mềm. Xung đột. Tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi xóa tất cả các tập tin còn lại trước khi chúng tôi bắt đầu cài đặt chúng. Giữ trong ánh sáng mà bạn có thể mất giấy phép được lưu trữ trong phần mềm. Hãy
chắc chắn rằng bạn đã viết chúng ở đâu đó để bạn có thể nhập lại chúng. Tải xuống và sử dụng các công cụ Adobe Reader và Acrobat Cleaner. Điều này sẽ loại bỏ phần mềm khỏi máy tính của bạn và tạm thời loại bỏ hoàn toàn các thiết đặt và tệp bị bỏ qua. Bây giờ, vào trang web chính thức của acrobat. Tải lại và cài đặt phần mềm. Sau khi tệp được cài
đặt, hãy thử in để xem lỗi đã được khắc phục kể từ khi in PDF chưa. Lưu ý: Adobe cũng đã chính thức nhận thấy vấn đề này và tải về một bản vá lỗi để sửa lỗi in file PDF. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết: Sửa chữa lỗi in ấn bài viết trước pdf Bài viết tiếp theo Điều
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