Obnovit ovladače tiskáren Windows v programu Allplan
Technická podpora FAQ
Kategorie:

Technicky Servis->Sestavování plánů a plotrování, Vytváření výřezů z plánů

Programy:

Allplan 2020
Allplan 2019
Allplan 2018
Allplan 2017
Allplan 2016
Allplan 2015
Allplan 2014
Allplan 2013
0000603A
https://connect.allplan.com/cs/faqid/0000603a.html

Dokument ID:
Internet:

Symptom:
Tisk pomocí ovladačů tiskárny Windows není vůbec možný nebo je možný v omezené míře.

Řešení:
Aby se navrátily původní standardní hodnoty, musí se provést vícero kroků.
Proveďte následující kroky po sobě, a vždy zkontrolujte, jestli nedošlo ke zlepšení.
Krok 1
Zkontrolujte, jestli je možné vytisknout testovací stránku.
Start -> Nastavení -> Tiskárny ->Volba tiskárny -> Soubor -> Vlastnosti -> RegistrVšeobecné ->
Vytisknout zkušební stránku.
Pokud testovací stránka funguje, ale není možné tisknout přes program Allplan-> krok 2.
Krok 2
Hotline-Tool Cleanprint:
Ukončete Allplan, spusťte Allmenu a proveďte následující kroky:
Allmenu -> Service -> Hotlinetools -> Cleanprint -> OK
Zkontrolujte prosím, pokud není zlepšení -> krok 3
Krok 3
Obnovit soubor plastw.dat
Ukončete Allplan, spusťte Allmenu a proveďte následující kroky:

Service -> Hotlinetools -> cleanstd : Navrátit původní hodnoty CAD -> OK
Následující informaci potvrďte OK,
Otázka: Chcete vrátit všechna nastavení CAD zodpovězte bezpodmínečně pomocí Ne
V následujícím seznamu zvolte soubor plastw.dat a povrtďte pak pomocí OK.
Nyní by měl být možný bezproblémový tisk Vašich plánů.

Upozornění:
Výrobci tiskáren nabízí na internetu neustále aktualizované ovladače tiskáren.
Při problémech s tiskárnou si stáhněte aktuální ovladač a nainstalujte ho.
Hewlett Packard:
http://www.hp.com
Epson:
http://www.epson.de
Océ:
http://www.oce.de
Canon:
http://www.canon.de
Brother:
http://www.brother.de
Lexmark:
http://www.lexmark.de
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