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Introdução
Como usar o Manual(P. 3)
Limitação de responsabilidade(P. 5)
Copyright(P. 6)
Marcas comerciais(P. 7)
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Como usar o Manual
Este explica coisas que você precisa saber a fim de usar este manual.
Notas usadas no Manual(P. 4)
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Notas usadas no Manual
Isso explica os símbolos e configurações usados neste manual.

Símbolos usados neste Manual
Neste manual, explicações de itens e operações que devem ser seguidas ao usar o driver são estabelecidas
para os símbolos que indicam o seguinte.
IMPORTANTE
● Indica requisitos operacionais e restrições. Não se esqueça de ler estes itens com cuidado para poder operar
o produto corretamente e evitar danos ao produto.
NOTA
● Indica o esclarecimento de uma operação ou contém explicações adicionais sobre um procedimento. A
leitura destas notas é absolutamente recomendável.

Sobre as Configurações
Neste manual, os nomes da configuração exibidos na tela do computador são representados conforme
mostrados nos exemplos a seguir.
Exemplo:
[Imprimir]
[OK]
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Limitação de responsabilidade
As informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem notificação.
A CANON INC. NÃO OFERECE GARANTIA DE NENHUM TIPO QUANTO A ESTE MATERIAL, SEJA DE FORMA
EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, EXCETO QUANDO MENCIONADO NESTE DOCUMENTO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO,
GARANTIAS DE LIQUIDEZ, ADEQUAÇÃO COMERCIAL, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA DE
UTILIZAÇÃO OU CONTRA A VIOLAÇÃO. A CANON INC. NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS
DIRETOS, EMERGENTES OU EVENTUAIS DE QUALQUER NATUREZA, NEM POR PERDAS E DESPESAS RESULTANTES
DO USO DESTE MATERIAL.
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Copyright
Copyright CANON INC. 2018
Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema
de recuperação ou traduzida para qualquer idioma ou linguagem de computador, em qualquer forma ou por
qualquer meio, eletrônico, mecânico, magnético, óptico, químico, manual, ou outra forma, sem a prévia
autorização por escrito da Canon Inc.
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Marcas comerciais
Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos
Estados Unidos e/ou em outros países.
macOS é marca registrada da Apple Inc.
Outros nomes de produtos e empresas aqui contidos podem ser marcas comerciais de seus respectivos
proprietários.
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Antes de usar
Antes de usar ........................................................................................................................................................ 9
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Antes de usar
● As seguintes restrições são aplicáveis para a utilização deste driver.
- Se você definir funções no driver que não estão disponíveis para o dispositivo que você está utilizando,
isso pode gerar resultados de impressão indesejados.
- Se você especificar impressão em cores para uma impressora em preto e branco, os dados de impressão
serão impressos em preto e branco, mas pode deteriorar a qualidade da impressão e a impressão pode
levar algum tempo.
- Se você definir funções que não são suportadas por este driver no painel de controle do dispositivo que
você está utilizando, essas funções são ativadas no momento da impressão.
- Dependendo da combinação do dispositivo e opções que você está utilizando, é possível que você não
consiga identificar as opções anexadas na guia [Configurações do dispositivo] > [

] (Recuperar

informações de status do dispositivo). Para utilizar as opções que não podem ser identificadas, efetue as
configurações manualmente na guia [Configurações do dispositivo].
● A versão do driver de software mais recente está publicada no site da Canon. Verifique o ambiente
operacional etc. e baixe o software adequado, conforme necessário.
Site global da Canon: http://www.canon.com/
● As funções que você pode usar variam de acordo com as seguintes condições.
- O dispositivo que você está usando e suas configurações
- A versão do firmware do dispositivo
- A estrutura de opções
- A versão do driver
- O ambiente do computador que você está usando
● Ao imprimir a partir de um aplicativo da Windows Store, como você não pode exibir a tela de configurações
de impressão do driver, o número de funções que você pode definir é limitado.
● O conteúdo da tela, procedimentos etc. exibidos e descritos no manual podem ser diferentes dos reais
exibidos.
● Neste manual, exemplos usando Windows 10 (versão de 64 bits) são explicados.
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Como consultar o manual do
dispositivo
Como consultar o manual do dispositivo ........................................................................................... 11
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Como consultar o manual do dispositivo
Há casos em que, para ser possível usar as funções deste driver, antes devem ser realizadas operações no
dispositivo.
Para obter informações sobre como operar o dispositivo, consulte o manual do dispositivo.
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Impressão
Impressão ............................................................................................................................................................. 13
Imprimindo a partir de um computador ............................................................................................................ 14
Dimensionamento ............................................................................................................................................... 17
Impressão de marca d'água ................................................................................................................................ 18
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Impressão
Imprimindo a partir de um computador(P. 14)
Dimensionamento(P. 17)
Impressão de marca d'água(P. 18)
Impressão de cartaz(P. 20)
Anexando criptografia ao imprimir(P. 24)
Alterando as configurações padrão(P. 25)
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Imprimindo a partir de um computador
Este item explica o procedimento básico para impressão definindo as configurações do driver da impressora.
NOTA
● Ao usar um aplicativo conectado através de uma porta WSD, habilite [Usar Impressão WSD] no dispositivo.

1

2

Selecione [Imprimir] no menu do aplicativo.

Na tela de impressão, selecione o dispositivo que você está usando → clique em
[Preferências], [Propriedades da Impressora] ou [Propriedades].
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3

Na tela de configurações de impressão do driver, defina os itens necessários.
Caso necessário, alterne as guias e defina as configurações pertinentes.

15

Impressão

NOTA
● Se a função que você deseja usar não for exibida na tela de configurações de impressão, defina as
configurações de impressão após ativar as funções do dispositivo adquirindo as informações do dispositivo,
etc.

4

Clique em [OK].

5

Na tela de impressão, clique em [Imprimir] ou [OK].

Tópicos relacionados
Alterando as configurações padrão(P. 25)
Definição das informações do dispositivo(P. 49)
As configurações do driver não podem ser definidas(P. 94)
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Dimensionamento
Você pode aumentar ou reduzir os dados de impressão ao imprimir.

Para dimensionar o tamanho da página de saída

1

Exiba a [Configurações básicas] ou a guia [Configuração de página].

2

Selecione o tamanho do papel definido no aplicativo em [Tamanho da página].

3

Selecione o tamanho do papel no qual você deseja imprimir em [Tamanho da saída].

Para especificar um dimensionamento desejado

1
2

Exiba a [Configurações básicas] ou a guia [Configuração de página].

Selecione [Dimensionamento manual] → especifique a ampliação em
[Dimensionamento].

Tópicos relacionados
Folha [Configurações básicas](P. 68)
Folha [Configuração de página](P. 70)
Registrando tamanhos de papéis personalizados(P. 32)
As configurações do driver não podem ser definidas(P. 94)
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Impressão de marca d'água
Você pode sobrepor e imprimir caracteres semitransparentes como [SUPER SECRETO] ou [RASCUNHO] sobre
dados de impressão.
Também é possível criar novas marcas d'água.

Para anexar e imprimir uma marca d'água

1

Exiba a folha [Configuração de página].

2

Selecione [Marca d'água] → selecione um nome da marca d'água.

Para criar novas marcas d'água

1

Exiba a folha [Configuração de página].

2

Selecione [Marca d'água] → clique em [Editar marca d'água].

3

Na caixa de diálogo [Editar marca d'água], clique em [Adicionar] → digite um nome em
[Nome].

4

Em [Atributos], defina os caracteres e atributos para a marca d'água.

5

Em [Alinhamento], defina a posição da marca d'água.

6
7

Em [Estilo de impressão], defina a borda e a sobreposição da marca d'água → clique em
[OK].
Na caixa de diálogo [Editar marca d'água], clique em [OK].
A marca d'água criada é adicionada à lista na folha [Configuração de página] > [Marca d'água].
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Tópicos relacionados
Folha [Configuração de página](P. 70)
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Impressão de cartaz
Você pode ampliar os dados para impressão de uma página e imprimi-los sobre várias folhas de papel. Quando
as folhas produzidas forem colocadas juntas, elas formarão uma impressão grande como um cartaz.

Este tópico também apresenta a configuração de impressão de cartaz e exemplos de saída.
Configuração de impressão de cartaz e exemplos de saída(P. 20)

Para executar a impressão de cartaz

1

Exiba a folha [Configurações básicas].

2

Selecione [Impressão de um lado] em [Impressão de um lado/dos dois lados/de livreto].

3

Exiba a [Configurações básicas] ou a folha [Configuração de página].

4

Selecione [Cartaz [N x N]] em [Layout da página].
N x N representa o número de folhas de papel sobre as quais os dados de impressão serão divididos e
impressos.
Ao imprimir com linhas de bordas ou ao definir margens ou o intervalo de páginas a ser impresso, execute o
seguinte procedimento.

5
6

Clique em [Detalhes do Cartaz].

Na caixa de diálogo [Detalhes do Cartaz], defina quaisquer itens necessários → clique
em [OK].

Configuração de impressão de cartaz e exemplos de saída
Este item mostra combinações de exemplos de configuração e resultados de saída relacionados à impressão de
cartaz. Sempre que necessário, os exemplos de configuração são exibidos em combinação com o estado de
configuração na caixa de diálogo [Detalhes do Cartaz].

Exemplo de configuração 1.
● Folha [Configurações básicas] > [Orientação]: [Vertical]
● Folha [Configurações básicas] ou [Configuração de página] > [Layout da página]: [Cartaz [1 x 2]]
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Resultado de saída

Exemplo de configuração 2.
● Folha [Configurações básicas] ou [Configuração de página] > [Layout da página]: [Cartaz [2 x 2]]
● Caixa de diálogo [Detalhes do Cartaz] > [Páginas para imprimir] > [Páginas específicas]: [2] e [4]

Resultado de saída
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Exemplo de configuração 3.
● Folha [Configurações básicas] ou [Configuração de página] > [Layout da página]: [Cartaz [2 x 2]]
● Caixa de diálogo [Detalhes do Cartaz]: [Imprimir bordas da margem], [Definir margens para corte/colagem] e
[Imprimir marcas para o alinhamento]

Resultado de saída

Legenda
Linha tracejada: borda
: marca de colagem
: marca de corte
: a margem definida para [Largura da margem] (10 mm (0,39 polegadas) quando [Normal] está
selecionado.)
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Tópicos relacionados
Folha [Configurações básicas](P. 68)
Folha [Configuração de página](P. 70)
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Anexando criptografia ao imprimir
É possível anexar um PIN aos dados de impressão e salvá-lo no dispositivo. Quando você imprimir os dados
salvos, insira o PIN no painel de controle do dispositivo. Esta função é útil ao imprimir documentos
confidenciais, etc.

NOTA
● Se você registrar o PIN usado na impressão segura como uma configuração padrão, você pode reduzir o
esforço necessário para configurar as definições ao imprimir.

1
2
3

Exiba a guia [Configurações básicas], [Configuração de página], [Acabamento], [Fonte
de papel] ou [Qualidade].
Selecione [Impressão segura] de [Método de saída] → clique em [Sim].

Na caixa de diálogo [Detalhes da impressão segura], insira [Nome de usuário] e [PIN] →
clique em [OK].
Se a caixa de diálogo [Confirmar PIN] for exibida ao efetuar uma impressão segura, confirme ou defina o nome
dos dados, o nome de usuário e o PIN.

Tópicos relacionados
Configurações comuns para todas as folhas(P. 65)
Alterando as configurações padrão(P. 25)
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Alterando as configurações padrão
Você pode alterar as configurações padrão para as configurações de impressão desejadas. Se você alterá-las
para as configurações que usa frequentemente, você pode reduzir o esforço necessário para configurar as
definições ao imprimir.

1
2

Exiba [Dispositivos e Impressoras] no [Painel de Controle] do Windows.

Clique com o botão direito do mouse no ícone do dispositivo que você irá definir →
selecione [Preferências de impressão] a partir do menu exibido.
Se você estiver utilizando o driver com vários modelos de dispositivos, selecione o modelo que você irá definir
após selecionar [Preferências de impressão].

3

Na tela de configurações de impressão do driver, defina os itens necessários.
Caso necessário, alterne as guias e defina as configurações pertinentes.

4

Clique em [OK].
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Criando um livreto ao imprimir
Criando um livreto ao imprimir ............................................................................................................... 27
Impressão de livreto ........................................................................................................................................... 28
Criando um livreto em conjuntos ....................................................................................................................... 29
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Criando um livreto ao imprimir
Impressão de livreto(P. 28)
Criando um livreto em conjuntos(P. 29)
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Impressão de livreto
Você pode imprimir nas páginas arrumadas automaticamente de forma que elas criem um livreto quando
dobradas na metade.

1
2

Exiba a guia [Configurações básicas] ou [Acabamento].

Selecione [Impressão de livreto] a partir de [Impressão de um lado/dos dois lados/de
livreto] ou [Estilo de impressão].
Para definir a posição na encadernação e a medianiz, siga o procedimento abaixo.

3
4
5
6

Clique em [Livreto].

Na caixa de diálogo [Configurações detalhadas de livreto], selecione a posição de
encadernação a partir de [Abertura do livro].
Selecione [Especificar medianiz do livreto] → especifique uma largura de medianiz em
[Medianiz do livreto].
Clique em [OK].

Tópicos relacionados
Folha [Configurações básicas](P. 68)
Folha [Acabamento](P. 73)
Criando um livreto em conjuntos(P. 29)
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Criando um livreto em conjuntos
Ao criar um livreto a partir de um documento com um grande número de páginas, você pode dividir as páginas
em vários conjuntos e imprimi-los.

1
2

Exiba a guia [Configurações básicas] ou [Acabamento].

Selecione [Impressão de livreto] a partir de [Impressão de um lado/dos dois lados/de
livreto] ou [Estilo de impressão].

3

Clique em [Livreto].

4

Selecione [Método de impressão de livreto] > [Dividir em conjuntos].

5

Especifique o número de páginas contido em cada conjunto em [Folhas por conjunto].

6

Clique em [OK].

Tópicos relacionados
Folha [Configurações básicas](P. 68)
Folha [Acabamento](P. 73)
Impressão de livreto(P. 28)
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Utilizando vários tipos de papel
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Utilizando vários tipos de papel
Registrando tamanhos de papéis personalizados(P. 32)
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Registrando tamanhos de papéis personalizados
Você pode registrar um tamanho de papel desejado e usá-lo para imprimir. Você pode usar também tamanhos
de papel personalizados registrados para imprimir em outros dispositivos a partir do computador que está
usando.

1
2

Exiba [Dispositivos e Impressoras] no [Painel de Controle] do Windows.

Clique com o botão direito do mouse no ícone do dispositivo que você irá definir →
selecione [Preferências de impressão] a partir do menu exibido.

3

Exiba a folha [Configuração de página].

4

Clique em [Tamanho de papel personalizado].

5
6

Na caixa de diálogo [Configurações de tamanho de papel personalizado], defina [Nome
do tamanho de papel personalizado], [Unidade] e [Tamanho do papel] → clique em
[Registrar].
Clique em [OK].

Tópicos relacionados
Folha [Configuração de página](P. 70)
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Impressão de vários arquivos
juntos
Impressão de vários arquivos juntos ................................................................................................... 34
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Impressão de vários arquivos juntos
Sobre a função [Editar e visualizar](P. 35)
Impressão de arquivos juntos(P. 36)
Verificando a visualização de impressão(P. 38)
Alterando as configurações de impressão do arquivo combinado(P. 40)
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Sobre a função [Editar e visualizar]
A função [Editar e visualizar] permite que você combine vários arquivos em um para impressão.
Você pode definir a função [Editar e visualizar] em [Método de saída] em cada guia da tela de configurações de
impressão.
Se você clicar no botão de impressão de um aplicativo, a tela principal Canon PageComposer se abre e você
também pode fazer o seguinte:
● Visualizar os dados de impressão para confirmação
● Mudar as configurações de impressão após verificar a visualização
● Excluir páginas desnecessárias
● Realizar a impressão de teste
● Combinar os dados criados com aplicativos diferentes em um único arquivo para impressão
● Unificar as configurações de impressão ao combinar vários arquivos

Tópicos relacionados
Configurações comuns para todas as folhas(P. 65)
Canon PageComposer(P. 89)
Impressão de arquivos juntos(P. 36)
Verificando a visualização de impressão(P. 38)
Alterando as configurações de impressão do arquivo combinado(P. 40)
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Impressão de arquivos juntos
Você pode combinar vários arquivos em um arquivo e imprimi-lo. Você pode alterar as configurações de
impressão para editar o arquivo combinado utilizando o Canon PageComposer.
Aqui será explicado o procedimento para realizar operações a partir dos ícones da barra de ferramentas de
Canon PageComposer. Você também pode realizar operações a partir do menu.

1
2

Exiba a guia [Configurações básicas], [Configuração de página], [Acabamento], [Fonte
de papel] ou [Qualidade].
Selecione [Editar e visualizar] de [Método de saída] → clique em [OK].
Se você deseja definir o método de saída após combinar arquivos, clique em [Detalhes] → selecione o método
de saída em [Método de saída após edição e visualização] → clique em [OK].

3

Clique em [OK] → clique em [Imprimir] ou [OK] na tela de impressão.
A tela principal Canon PageComposer é exibida.

4

Repita as etapas 1 a 3 para cada arquivo que você deseja combinar.

5

Na tela principal Canon PageComposer, selecione os arquivos que você deseja
combinar a partir da lista → clique em [

6

] (Combinar documentos).

Na caixa de diálogo [Combinar], defina um nome em [Nome do documento] se
necessário.
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7

Se você desejar alterar as configurações de impressão, clique na folha [Configurações
de impressão] → defina os itens necessários → clique em [Combinar].
Você pode verificar as configurações atuais na visualização.
Se você deseja excluir uma página, selecione a página na visualização → clique em [Excluir].

8

Na tela principal Canon PageComposer, selecione o arquivo combinado → clique em
[

] (Imprimir).

Tópicos relacionados
Configurações comuns para todas as folhas(P. 65)
Canon PageComposer(P. 89)
Verificando a visualização de impressão(P. 38)
Alterando as configurações de impressão do arquivo combinado(P. 40)
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Verificando a visualização de impressão
Você pode visualizar os dados de impressão e verificar as configurações de layout da página antes de imprimir.
Aqui será explicado o procedimento para realizar operações a partir dos ícones da barra de ferramentas de
Canon PageComposer. Você também pode realizar operações a partir do menu.

1
2

Exiba a guia [Configurações básicas], [Configuração de página], [Acabamento], [Fonte
de papel] ou [Qualidade].
Selecione [Editar e visualizar] de [Método de saída] → clique em [OK].
Se você deseja definir o método de saída após combinar arquivos, clique em [Detalhes] → selecione o método
de saída em [Método de saída após edição e visualização] → clique em [OK].

3

Clique em [OK] → clique em [Imprimir] ou [OK] na tela de impressão.
A tela principal Canon PageComposer é exibida.

4

Na tela principal Canon PageComposer, selecione o arquivo do qual você deseja ver
uma visualização de impressão a partir da lista → clique em [

] (Visualizar

impressão).

5

Na caixa de diálogo [Visualizar impressão], verifique a visualização → clique em
[Fechar].
Clique em [

] (Avançar) para exibir a caixa de diálogo.

Clique na imagem da página para ampliar ou reduzir.
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Tópicos relacionados
Configurações comuns para todas as folhas(P. 65)
Canon PageComposer(P. 89)
Impressão de arquivos juntos(P. 36)
Os resultados de impressão são insatisfatórios(P. 95)
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Alterando as configurações de impressão do arquivo
combinado
Você pode alterar as configurações de impressão do arquivo combinado usando Canon PageComposer. Ao
editar arquivos com diferentes tamanhos de página ou layouts, você pode unificar as configurações.
Aqui será explicado o procedimento para realizar operações a partir dos ícones da barra de ferramentas de
Canon PageComposer. Você também pode realizar operações a partir do menu.

1

Na tela principal Canon PageComposer, selecione o arquivo cujas configurações você
deseja alterar a partir da lista → clique em [

] (Alterar configurações de

impressão).

2
3

Na caixa de diálogo [Alterar configurações de impressão], defina um nome em [Nome
do documento] se necessário.
Clique na folha [Configurações de impressão] → defina os itens necessários.
Se você deseja unificar as configurações do tamanho de saída, selecione [Consistência do tamanho da saída]
→ selecione um tamanho de papel.
Se você deseja unificar as configurações de layout da página, selecione [Consistência do layout] → selecione
uma configuração de layout.

4
5

Se você deseja definir a partir de onde iniciar a impressão do próximo arquivo ao
combinar arquivos, selecione [Imprimir próximo documento de] → selecione um item.
Se você deseja especificar configurações detalhadas na tela de configurações de
impressão do driver, clique em [Detalhes] → especifique as configurações relevantes →
clique em [OK].
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6

Na caixa de diálogo [Alterar configurações de impressão], clique em [OK].

Tópicos relacionados
Canon PageComposer(P. 89)
Impressão de arquivos juntos(P. 36)
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Registro das configurações favoritas
Você pode registrar configurações usadas frequentemente como um perfil.

1

Exiba a guia [Configurações básicas], [Configuração de página], [Acabamento], [Fonte
de papel] ou [Qualidade] → defina as configurações que deseja registrar.

2

Clique em [Adicionar] à direita de [Perfil].

3

Na caixa de diálogo [Adicionar perfil], defina [Nome] e [Ícone].
Insira um comentário em [Comentário] se necessário.

4

Clique em [OK].
O novo perfil foi adicionado ao [Perfil]. Você pode aplicar configurações de impressão registradas
simplesmente selecionando um item a partir de [Perfil].

Tópicos relacionados
Configurações comuns para todas as folhas(P. 65)
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Editando a Lista de configurações favoritas
Você pode editar a lista de [Perfil] e importá-la ou exportá-la para ser usada em outros computadores.

Editar a lista [Perfil]

1
2
3

Exiba a guia [Configurações básicas], [Configuração de página], [Acabamento], [Fonte
de papel] ou [Qualidade].
Clique em [Editar] à direita de [Perfil].

Na caixa de diálogo [Editar perfil], selecione o perfil que você deseja editar em [Lista de
perfis] → defina [Nome] e [Ícone].
Insira um comentário em [Comentário] se necessário.
Se você deseja excluir um perfil, selecione-o em [Lista de perfis] → clique em [Excluir] → clique em [Sim].

4

Clique em [OK].

Exportar um perfil

1
2
3
4
5

Exiba a guia [Configurações básicas], [Configuração de página], [Acabamento], [Fonte
de papel] ou [Qualidade].
Clique em [Editar] à direita de [Perfil].

Na caixa de diálogo [Editar perfil], selecione o perfil que você deseja exportar em [Lista
de perfis] → clique em [Exportar].
Especifique o local de armazenamento e o nome do arquivo → clique em [Salvar] ou
[OK].
Clique em [OK].
O perfil selecionado é salvo como um arquivo "*.cfg".
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Importar um perfil

1
2
3
4

Exiba a guia [Configurações básicas], [Configuração de página], [Acabamento], [Fonte
de papel] ou [Qualidade].
Clique em [Editar] à direita de [Perfil].

Na caixa de diálogo [Editar perfil], clique em [Importar] → selecione um arquivo de
perfil para ser importado → clique em [Abrir].
Clique em [OK].

Tópicos relacionados
Configurações comuns para todas as folhas(P. 65)
Registro das configurações favoritas(P. 44)
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Definição das informações do dispositivo
Este item explica o procedimento para a definição de opções instaladas no dispositivo e para tornar as funções
exclusivas do dispositivo utilizáveis. Altere as configurações na guia [Configurações do dispositivo] e em
seguida, defina a função do dispositivo e as informações de opção. Se você puder utilizar a função de aquisição
das informações do dispositivo, a função e as informações de opção do dispositivo poderão ser definidas
automaticamente.
Execute uma resposta de acordo com a situação, conforme mostrado abaixo.
● Se você instalou usando o instalador com uma conexão de rede:
Normalmente, ao instalar, as informações do dispositivo são adquiridas e o perfil de configuração, a função
do dispositivo e as informações de opção são definidos automaticamente. De acordo com o seguinte
procedimento, verifique se [Informações do dispositivo] está definido como [Automático].
● Se você instalou usando o instalador com uma conexão USB:
A função de aquisição das informações do dispositivo não é suportada em ambientes USB. De acordo com o
seguinte procedimento, defina a função do dispositivo e as informações de opção manualmente.
● Se as informações do dispositivo não foram adquiridas durante a instalação ou se você não puder
utilizar as funções e opções do dispositivo:
De acordo com o seguinte procedimento, defina o perfil de configuração, a função do dispositivo e as
informações de opção automaticamente ou manualmente.
● Se você tiver adicionado uma opção ao dispositivo:
De acordo com o seguinte procedimento, defina a opção adicionada automática ou manualmente.
● Se você alterar o modelo da impressora que está utilizando:
Depois de alterar a porta, defina a função do dispositivo e as informações de opção automática ou
manualmente, de acordo com o seguinte procedimento.

Pré-requisitos
Confirme se as seguintes condições foram atendidas. Certifique-se de que todas as preparações foram
concluídas.
● Configurações no dispositivo
- Se o dispositivo estiver conectado através de uma porta WSD, [Usar Navegação WSD] já estará ativado.
- Se o dispositivo estiver conectado através da especificação de uma porta TCP/IP padrão, [Adquirir Info
Gerenc. Imp. do Host] já estará ativado.
Para obter mais detalhes, consulte o manual do dispositivo.
● Ao iniciar o computador, efetue logon como um membro de Administrators.
● Ao alterar o modelo de impressora que você está utilizando, altere as configurações para a porta de
impressão.

Procedimentos

1
2

Exiba [Dispositivos e Impressoras] no [Painel de Controle] do Windows.

Clique com o botão direito do mouse no ícone do dispositivo que você irá definir →
selecione [Propriedades da Impressora] a partir do menu exibido.
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Se você estiver utilizando o driver com vários modelos de dispositivos, selecione o modelo que você irá definir
após selecionar [Propriedades da Impressora].

3

4

Exiba a guia [Configurações do dispositivo].

Confirme se [Informações do dispositivo] está definido como [Automático] → clique em
[OK].
Se [Informações do dispositivo] está definido como [Automático], as informações do dispositivo são
adquiridas e a função do dispositivo e as informações de opção são definidas automaticamente.
Se você quiser adquirir as informações do dispositivo novamente quando você tiver adicionado uma opção,
etc., clique em [

] (Recuperar informações de status do dispositivo).

Se [Informações do dispositivo] está definido como [Manual], as informações do dispositivo não são
adquiridas. Defina manualmente as opções relacionadas ao dispositivo e as funções por ele suportadas.
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NOTA
● Mesmo que você possa utilizar a função de aquisição das informações do dispositivo, algumas informações
do dispositivo devem ser definidas manualmente. Para obter mais detalhes, consulte a explicação das
configurações das funções do dispositivo.
● Em qualquer um dos casos a seguir, é possível que você não possa adquirir algumas das informações do
dispositivo. Se isso acontecer, defina as opções manualmente.
- Ao usar uma conexão USB
- Ao utilizar um dispositivo ou porta que não pode adquirir informações do dispositivo
● Você pode exportar e salvar as configurações de informações do dispositivo na guia [Configurações do
dispositivo] como um perfil de configuração. Ao importar o perfil de configuração exportado, você pode
definir todas as informações do dispositivo de uma só vez.

Tópicos relacionados
Folha [Configurações do dispositivo](P. 83)
Configurações das funções do dispositivo(P. 52)
Definições de fontes de papel e destinos de saída(P. 53)
Importando um perfil de configuração(P. 56)
Não é possível utilizar a função de aquisição das informações do dispositivo ou a função de
autenticação(P. 99)
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Configurações das funções do dispositivo
Este item explica as funções que são definidas automaticamente pela função de aquisição das informações do
dispositivo e as funções que devem ser definidas manualmente quando suas informações não puderem ser
adquiridas.
NOTA
● Quando conectado por uma rede TCP/IP ou IPP, as informações do dispositivo podem ser adquiridas
somente pelo driver.
● Em um ambiente de servidor de impressora, as informações do dispositivo podem ser adquiridas quando o
"Canon Driver Information Assist Service" estiver instalado no computador servidor. Você pode instalar o
serviço utilizando o instalador do driver.
● Ao utilizar uma conexão USB, as informações do dispositivo não podem ser adquiridas. Defina as funções do
dispositivo e opções instaladas manualmente.

Funções que são definidas automaticamente
● [Tipo de dispositivo]
● [Configurações de acabamento]
● [Configurações de fonte de papel]
● [Opções de fonte de papel]
● [Configurações de saída]
● [Outras configurações]
- [Gerenciamento de usuários]
● [Função]
]

● [Detalhes] > itens com [

Funções que devem ser definidas manualmente
● [Config. Perfil]
● [Configurações de tamanho do papel] > [Tamanho do papel a usar como tamanho do papel personalizado]
● [Outras configurações]
- [Spooling no host]
- [Definir informações do usuário]
- [Gerenciamento de usuários] > [Gerenciamento de IDs do departamento] > [Configurações]
● [Detalhes] > itens com [

]

● [Configurações de idioma]

Tópicos relacionados
Folha [Configurações do dispositivo](P. 83)
Definições de fontes de papel e destinos de saída(P. 53)
Não é possível utilizar a função de aquisição das informações do dispositivo ou a função de
autenticação(P. 99)
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Definições de fontes de papel e destinos de saída
Este item explica o mapeamento entre as definições do driver e as opções de fonte de papel e destino de saída.
NOTA
● Algumas opções não podem ser usadas, dependendo do driver e do dispositivo que você está usando.

Impressoras Inkjet comerciais
Definições de fonte de papel

[Configurações de acabamento]
A [Deslocar]

Caixa de diálogo [Fonte de papel]
[Fonte de papel padrão]
B [Gaveta x 2]

[Gaveta/Cassette opcional]
C [2-Unidade de alimentação com cassette]

Tópicos relacionados
Folha [Configurações do dispositivo](P. 83)
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Exportando um perfil de configuração
As configurações na folha [Configurações do dispositivo] podem ser exportadas e salvas como um arquivo de
perfil de configuração (*.typ). Você pode definir as mesmas configurações importando o perfil de configuração
exportado.
Esta função é útil ao otimizar as configurações do driver para vários computadores ou ao alterar os itens que
podem ser definidos para cada usuário.
NOTA
● Você pode importar um perfil de configuração exportado clicando em [Alterar] > [

] (Importar perfil de

configuração) na guia [Configurações do dispositivo] ou utilizando o instalador do driver.

Pré-requisitos
Confirme se as seguintes condições foram atendidas. Certifique-se de que todas as preparações foram
concluídas.
● Configurações no dispositivo
- Se o dispositivo estiver conectado através de uma porta WSD, [Usar Navegação WSD] já estará ativado.
- Se o dispositivo estiver conectado através da especificação de uma porta TCP/IP padrão, [Adquirir Info
Gerenc. Imp. do Host] já estará ativado.
Para obter mais detalhes, consulte o manual do dispositivo.
● Ao iniciar o computador, efetue logon como um membro de Administrators.

Procedimentos

1
2

Exiba [Dispositivos e Impressoras] no [Painel de Controle] do Windows.

Clique com o botão direito do mouse no ícone do dispositivo que você irá definir →
selecione [Propriedades da Impressora] a partir do menu exibido.
Se você estiver utilizando o driver com vários modelos de dispositivos, selecione o modelo que você irá definir
após selecionar [Propriedades da Impressora].

3
4

Clique na folha [Configurações do dispositivo].

Verifique as configurações exibidas e o status de opção → defina as opções
manualmente, conforme necessário.

5

Clique em [

6

Na caixa de diálogo [Exportar perfil de configuração], defina [Nome] e [Ícone].

] (Exportar).
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Insira um comentário em [Comentário] se necessário.

7

Clique em [Exportar] → selecione o local de armazenamento e o nome do arquivo →
clique em [Salvar] ou em [OK].

Tópicos relacionados
Folha [Configurações do dispositivo](P. 83)
Importando um perfil de configuração(P. 56)
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Importando um perfil de configuração
Este item explica o procedimento para a importação de um arquivo de perfil de configuração exportado (*.typ)
e definição das informações do dispositivo.
Se você não puder adquirir as informações do dispositivo, poderá aplicá-las importando um perfil de
configuração exportado em um ambiente em que a informação pôde ser adquirida.

Pré-requisitos
Confirme se as seguintes condições foram atendidas. Certifique-se de que todas as preparações foram
concluídas.
● Configurações no dispositivo
- Se o dispositivo estiver conectado através de uma porta WSD, [Usar Navegação WSD] já estará ativado.
- Se o dispositivo estiver conectado através da especificação de uma porta TCP/IP padrão, [Adquirir Info
Gerenc. Imp. do Host] já estará ativado.
Para obter mais detalhes, consulte o manual do dispositivo.
● Ao iniciar o computador, efetue logon como um membro de Administrators.

Procedimentos

1
2

Exiba [Dispositivos e Impressoras] no [Painel de Controle] do Windows.

Clique com o botão direito do mouse no ícone do dispositivo que você irá definir →
selecione [Propriedades da Impressora] a partir do menu exibido.
Se você estiver utilizando o driver com vários modelos de dispositivos, selecione o modelo que você irá definir
após selecionar [Propriedades da Impressora].

3

Exiba a guia [Configurações do dispositivo] → clique em [Alterar].
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4

Selecione [Selecionar manualmente] → clique em [
configuração).
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5

Selecione o arquivo do perfil de configuração a ser importado → clique em [Abrir].

6

Clique em [OK] → clique em [OK] na guia [Configurações do dispositivo].

Tópicos relacionados
Folha [Configurações do dispositivo](P. 83)
Exportando um perfil de configuração(P. 54)
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Configurando a função de autenticação
Você pode gerenciar a impressão por meio da função de gerenciamento de IDs do departamento ou pela
função de autenticação do usuário.

Pré-requisitos
Confirme se as seguintes condições foram atendidas. Certifique-se de que todas as preparações foram
concluídas.
● Ao iniciar o computador, efetue logon como um membro de Administrators.

Procedimentos

1
2

Exiba [Dispositivos e Impressoras] no [Painel de Controle] do Windows.

Clique com o botão direito do mouse no ícone do dispositivo que você irá definir →
selecione [Propriedades da Impressora] a partir do menu exibido.
Se você estiver utilizando o driver com vários modelos de dispositivos, selecione o modelo que você irá definir
após selecionar [Propriedades da Impressora].

3
4
5

Clique na folha [Configurações do dispositivo].

Selecione a função de autenticação que você deseja utilizar em [Gerenciamento de
usuários] → clique em [Configurações].
Selecione [Permitir configuração de PIN]/[Permitir configurações de senha] → insira a
informação de autenticação.
Para usar a função de gerenciamento de IDs do departamento, insira a informação em [ID do departamento]
e [PIN].
Para usar a função de autenticação, insira a informação em [Nome de usuário] e [Senha].
Se você deseja verificar se as informações de autenticação definidas no dispositivo e o conteúdo inserido
conferem, clique em [Verificar].

6

Defina as configurações pertinentes → clique em [OK].

7

Clique em [Aplicar] na guia [Configurações do dispositivo].
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Se a caixa de diálogo [Confirmar ID/PIN do departamento]/[Confirmar nome de usuário/senha] for exibida no
momento da impressão, confirme ou defina as informações de autenticação.

Tópicos relacionados
Folha [Configurações do dispositivo](P. 83)
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Configurando o nome de usuário
Você pode definir um nome de usuário para trabalhos de impressão e um PIN para impressão segura. O nome
do usuário definido é exibido no painel de controle do dispositivo e é impresso como o nome de usuário para
cabeçalhos ou rodapés.

Pré-requisitos
Confirme se as seguintes condições foram atendidas. Certifique-se de que todas as preparações foram
concluídas.
● Ao iniciar o computador, efetue logon como um membro de Administrators.

Procedimentos

1
2

Exiba [Dispositivos e Impressoras] no [Painel de Controle] do Windows.

Clique com o botão direito do mouse no ícone do dispositivo que você irá definir →
selecione [Propriedades da Impressora] a partir do menu exibido.
Se você estiver utilizando o driver com vários modelos de dispositivos, selecione o modelo que você irá definir
após selecionar [Propriedades da Impressora].

3

Clique na folha [Configurações do dispositivo].

4

Selecione [Definir informações do usuário] → clique em [Configurações].

5

Insira as informações do usuário em [Nome de usuário] e [PIN para impressão segura]
→ clique em [OK].
Se você deseja alterar a configuração de nome de usuário padrão, clique em [Configurações de valor padrão]
→ defina [Nome para definir como nome de usuário] → clique em [OK].
Se você deseja evitar alterações a nomes de usuários: clique em [Configurações de valor padrão] → selecione
[Não permitir alterações do nome de usuário] → clique em [OK].

6

Clique em [Aplicar] na guia [Configurações do dispositivo].
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Tópicos relacionados
Folha [Configurações do dispositivo](P. 83)
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Configurações comuns para todas as folhas
Este item explica o que você pode fazer a partir de qualquer uma das folhas [Configurações básicas],
[Configuração de página], [Acabamento], [Fonte de papel] ou [Qualidade].

[Perfil]
Aplica configurações registradas ao selecionar um perfil. Você pode registrar configurações usadas
frequentemente como um perfil.
[Adicionar] > caixa de diálogo [Adicionar perfil]
Registra as configurações de impressão atuais como um perfil. Defina [Nome] e [Ícone]. Insira um comentário
em [Comentário], se necessário. Se você deseja verificar as configurações atuais em uma lista, clique em [Exibir
configurações].
[Editar] > caixa de diálogo [Editar perfil]
Permite que você edite, importe e exporte perfis.
[Lista de perfis]
Exibe perfis registrados como uma lista. Você pode alterar a ordem selecionando um perfil e clicando em
[

] (Mover para cima) ou [

] (Mover para baixo).

[Exibir configurações]
Exibe o conteúdo do perfil selecionado como uma lista.
[Excluir]
Exclui o perfil selecionado.
[Nome], [Ícone], [Comentário]
Exibe o nome, o ícone e o comentário do perfil selecionado. Você pode editar o nome, o ícone e o comentário
de perfis registrados pelo usuário.
[Importar]
Importa um perfil salvo como um arquivo "*.cfg" e o adiciona à [Lista de perfis].
[Exportar]
Exporta o perfil selecionado na [Lista de perfis] e o salva como um arquivo "*.cfg".
[Aplicar configurações do aplicativo]
Prioriza as configurações de [Tamanho da página], [Orientação] e [Cópias] do aplicativo em relação às
configurações do driver.
NOTA
● Perfis com um ponto vermelho ( ) próximo a eles são perfis pré-registrados e não podem ser editados ou
excluídos.

[Método de saída]
Muda o método para saída dos dados de impressão.
[Imprimir]
Executa a impressão normal.
[Impressão segura]
Anexa um PIN aos dados de impressão e o salva no dispositivo. Os dados salvos podem ser impressos inserindo
o PIN no painel de controle do dispositivo.
[Detalhes] > caixa de diálogo [Detalhes da impressão segura]
Permite definir o nome de usuário e o PIN.
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Caixa de diálogo [Confirmar PIN]
Permite que você confirme ou defina um nome para os dados de impressão, nome de usuário e PIN ao
imprimir.
[Editar e visualizar]
Permite que você combine vários arquivos em um para impressão. Você também pode visualizar os dados de
impressão para confirmação e alterar as configurações de impressão. Se você desejar bloquear as
configurações, exiba a tela de configurações de impressão em [Dispositivos e Impressoras], selecione
[Bloquear] à direita de [Editar e visualizar]. Esta função é útil para restringir os métodos de saída de clientes em
um ambiente de impressora compartilhada.
[Detalhes] > caixa de diálogo [Detalhes de edição e visualização]
Permite definir o método de saída após Editar e visualizar.

[Visualizar configurações]
Exibe as configurações de impressão atuais em uma visualização. Você pode definir funções de impressão
básicas clicando na visualização.

Impressão N em 1
Organiza N páginas de dados de impressão por folha de papel.
Grampeamento
Clique onde você deseja que a página seja grampeada.
Local de encadernação
Clique na borda da página na qual você deseja definir um local de encadernação.
Alternar entre impressão em um lado e impressão frente e verso
Alternar entre impressão colorida e em preto e branco (somente para impressoras em cores)
NOTA
● Na folha [Qualidade], as configurações atuais para [Objetivo] são exibidas na visualização.

[Exibir configurações] > caixa de diálogo [Exibir configurações]
Exibe as configurações atuais do driver em uma lista.

[Configurações de idioma] > caixa de diálogo [Configurações de idioma]
Permite que você altere o idioma de exibição.

66

Lista de configurações

Tópicos relacionados
Sobre a função [Editar e visualizar](P. 35)
Impressão de arquivos juntos(P. 36)
Anexando criptografia ao imprimir(P. 24)
Registro das configurações favoritas(P. 44)
Editando a Lista de configurações favoritas(P. 45)

67

Lista de configurações

Folha [Configurações básicas]
Você pode definir as funções de impressão básicas.

[Tamanho da página]
Exibe o tamanho do papel dos dados de impressão preparado no aplicativo.

[Tamanho da saída]
Especifica o tamanho do papel real em que será impresso. Se você selecionar um tamanho diferente de
[Tamanho da página], os dados de impressão serão ampliados ou reduzidos para ajustarem-se ao tamanho do
papel definido na impressão.

[Cópias]
Especifica o número de cópias a serem impressas.

[Orientação]
Especifica a orientação dos dados de impressão.

[Layout da página]
Especifica quantas páginas serão impressas em cada folha de papel.

[Dimensionamento manual]
Especifica uma razão de ampliação ou redução para impressão.

[Impressão de um lado/dos dois lados/de livreto]
Especifica um método para saída dos dados de impressão.

[Livreto] > caixa de diálogo [Configurações detalhadas de livreto]
Permite definir detalhadamente configurações como encadernação e largura da medianiz.
[Método de impressão de livreto]
Alterna o método de impressão de livreto. Ao criar um livreto em vários conjuntos, selecione [Dividir em
conjuntos] e especifique quantas folhas estão em cada conjunto em [Folhas por conjunto].
[Abertura do livro]
Especifica a direção de abertura do livreto.
[Especificar medianiz do livreto]
Especifica a largura da medianiz.

[Local de encadernação]
Define a borda do papel a ser encadernado.
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Se você alterar a [Orientação] na guia [Configurações básicas]/[Configuração de página], [Local de
encadernação] é alterada para à esquerda ou para a parte superior. A relação de posição da borda maior/borda
menor é mantida.

[Medianiz] > caixa de diálogo [Configurações de medianiz]
Permite definir a largura da medianiz.

[Grampear/Agrupar/Reunir]
Define a ordem das páginas e se deve-se grampear as páginas ao imprimir várias cópias.

Agrupar

Reunir

Grampear
Eco (sem grampos)

[Desligado]
Segue a configuração do aplicativo.
[Agrupar]
Imprime o número de cópias especificado na ordem das páginas.
[Reunir]
Imprime o número de cópias especificado com todas as páginas com o mesmo número de página agrupadas.
[Grampear + Agrupar]/[Eco (sem grampos) + Agrupar]/[Grampear + Reunir]/[Eco (sem grampos) + Reunir]
Libera as páginas grampeadas juntas na ordem especificada para [Agrupar] ou [Reunir]. O "Eco (sem grampos)"
é um método de fixar as páginas juntas sem usar grampos, e pode ser usado quando uma unidade de
acabamento que suporta a encadernação sem grampos está instalada.
[Posição de grampeamento] > caixa de diálogo [Posição de grampeamento]
Permite que você defina a posição do(s) grampo(s).

[Modo de cor]
Alterna entre a impressão colorida ou em preto e branco. Para detectar automaticamente se cada página deve
ser impressa em cores ou em preto e branco, selecione [Automático [Colorido/PB]].

[Restaurar padrões]
Retorna todas as configurações de impressão do driver aos seus valores padrão.

Tópicos relacionados
Configurações comuns para todas as folhas(P. 65)
Dimensionamento(P. 17)
Impressão de cartaz(P. 20)
Impressão de livreto(P. 28)
As configurações do driver não podem ser definidas(P. 94)
Os resultados de impressão são insatisfatórios(P. 95)
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Folha [Configuração de página]
Você pode definir o tamanho da página, orientação da impressão, opções de layout, etc.

[Tamanho da página]
Exibe o tamanho do papel dos dados de impressão preparado no aplicativo.

[Tamanho da saída]
Especifica o tamanho do papel real em que será impresso. Se você selecionar um tamanho diferente de
[Tamanho da página], os dados de impressão serão ampliados ou reduzidos para ajustarem-se ao tamanho do
papel definido na impressão.

[Cópias]
Especifica o número de cópias a serem impressas.

[Orientação]
Especifica a orientação dos dados de impressão.

[Layout da página]
Especifica quantas páginas serão impressas em cada folha de papel.

[Detalhes do Cartaz] > caixa de diálogo [Detalhes do Cartaz]
Permite que você defina configurações detalhadas ao imprimir um cartaz.
A função de impressão de cartaz amplia os dados de impressão de uma página e os imprime sobre várias folhas
de papel. Quando as folhas produzidas forem colocadas juntas, elas formarão uma impressão grande como um
cartaz.
[Imprimir bordas da margem]
Imprime bordas com outras folhas como uma guia para colar as folhas juntas.
[Definir margens para corte/colagem]
Define margens para cortes ou colagem. Selecione uma largura em [Largura da margem]. Ao imprimir marcas
indicando as seções de corte ou margem, selecione [Imprimir marcas para o alinhamento].
[Páginas para imprimir]
Especifica as páginas a serem impressas.

[Ordem das páginas]
Especifica a ordem das páginas a serem impressas.

[Dimensionamento manual]
Especifica uma razão de ampliação ou redução para impressão.
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[Usar 1 em 1 para dados de pág. única]
Ao imprimir várias páginas em cada folha, imprime dados de página única sobre uma folha.

[Marca d'água]
Sobrepõe e imprime caracteres semitransparentes como [SUPER SECRETO] ou [RASCUNHO] sobre dados de
impressão.

[Editar marca d'água] > caixa de diálogo [Editar marca d'água]
Permite que você crie e adicione uma nova marca d'água.
[Lista de marcas d'água]
Exibe as marcas d'água registradas como uma lista. Ao selecionar uma marca d'água, uma visualização é
exibida à esquerda.
[Adicionar]
Adiciona uma nova marca d'água à [Lista de marcas d'água] como [Sem título]. Você pode definir o nome da
marca d'água em [Nome] e suas configurações nas guias [Atributos], [Alinhamento] e [Estilo de impressão].
[Excluir]
Exclui a marca d'água selecionada.
[Nome]
Exibe o nome da marca d'água selecionada na [Lista de marcas d'água]. Ao adicionar uma nova marca d'água,
insira o nome da marca d'água.
Folha [Atributos]
Especifica as configurações relacionadas ao texto em uma marca d'água.
Folha [Alinhamento]
[Posição] especifica a posição da marca d'água como coordenadas relativas ao centro (0) do documento.
[Inclinação] define o ângulo da marca d'água.
Folha [Estilo de impressão]
[Borda de marca d'água] define se um quadro é impresso ao redor do texto. [Posição da marca d'água] define a
posição de sobreposição com relação aos dados de impressão. Ao imprimir a marca d'água apenas na primeira
página, selecione [Imprimir somente na primeira página].

[Tamanho de papel personalizado] > caixa de diálogo [Configurações de tamanho de papel
personalizado]
Permite que você registre um tamanho de papel desejado e o use para impressão. Os papéis com um ponto
vermelho ( ) ao lado são tamanhos de papel padrão e não podem ser editados ou excluídos.

[Opções de página] > caixa de diálogo [Opções de página]
Especifica as opções de layout como bordas, data, números de página, etc.
[Configurações de formatação] > caixa de diálogo [Configurações de formatação]
Permite que você defina configurações de fonte ao imprimir a data, o nome de usuário e/ou os números de
página.

[Restaurar padrões]
Retorna todas as configurações aos seus valores padrão.
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Tópicos relacionados
Configurações comuns para todas as folhas(P. 65)
Dimensionamento(P. 17)
Impressão de marca d'água(P. 18)
Impressão de cartaz(P. 20)
Registrando tamanhos de papéis personalizados(P. 32)
As configurações do driver não podem ser definidas(P. 94)
Os resultados de impressão são insatisfatórios(P. 95)
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Folha [Acabamento]
É possível definir as configurações relacionadas à impressão e acabamento do layout, tais como ordenação,
agrupamento, grampeamento, etc.

[Estilo de impressão]
Especifica um método para produção dos dados de impressão. De acordo com o que você selecionar para
[Estilo de impressão], as configurações exibidas serão alteradas da seguinte forma.
Quando [Impressão de um lado] ou [Impressão dos dois lados] estiver selecionado(P. 73)
Quando [Impressão de livreto] estiver selecionado(P. 74)

Quando [Impressão de um lado] ou [Impressão dos dois lados] estiver
selecionado
[Imprimir com orientações/tamanhos de papel misturados]/[Imprimir em orientações
diferentes]
Permite imprimir dados em que o tamanho e a orientação são diferentes de uma página para outra.

[Detalhes] > caixa de diálogo [Configurações detalhadas]
Permite que você defina a combinação de tamanhos e método de alinhamento das páginas.

[Local de encadernação]
Define a borda do papel a ser encadernado.
Se você altera a [Orientação] na guia [Configurações básicas]/[Configuração de página], [Local de
encadernação] é alterada para à esquerda ou para a parte superior. A relação de posição da borda maior/borda
menor é mantida.

[Medianiz] > caixa de diálogo [Configurações de medianiz]
Permite definir a largura da medianiz.

[Acabamento]
Define a ordem das páginas e se deve-se grampear as páginas ao imprimir várias cópias.

Agrupar

Reunir
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Girar

Perfurado

Grampear
Eco (sem grampos)

[Desligado]
Segue a configuração do aplicativo.
[Agrupar]
Imprime o número de cópias especificado na ordem das páginas.
[Reunir]
Imprime o número de cópias especificado com todas as páginas com o mesmo número de página agrupadas.
[Grampear + Agrupar]/[Eco (sem grampos) + Agrupar]/[Grampear + Reunir]/[Eco (sem grampos) + Reunir]
Libera as páginas grampeadas juntas na ordem especificada para [Agrupar] ou [Reunir]. O "Eco (sem grampos)"
é um método de fixar as páginas juntas sem usar grampos, e pode ser usado quando uma unidade de
acabamento que suporta a encadernação sem grampos está instalada.
[Posição de grampeamento] > caixa de diálogo [Posição de grampeamento]
Permite que você defina a posição do(s) grampo(s).

[Deslocar]
Gera cada cópia separadamente. Você pode definir quantas cópias são deslocadas em [Número de cópias para
deslocar].

[Girar]
Gera cada cópia em um ângulo de 90 graus em relação às cópias anterior e posterior a ela.

[Saída do papel]
Especifica um destino de saída do papel impresso.

Quando [Impressão de livreto] estiver selecionado
[Livreto] > caixa de diálogo [Configurações detalhadas de livreto]
Permite definir configurações detalhadas para a impressão de livreto, como medianizes e a correção de
deslocamento.
[Método de impressão de livreto]
Alterna o método de impressão de livreto. Ao criar um livreto em vários conjuntos, selecione [Dividir em
conjuntos] e especifique quantas folhas estão em cada conjunto em [Folhas por conjunto].
[Abertura do livro]
Especifica a direção em que o livreto abre.
[Especificar medianiz do livreto]
Especifica a largura da medianiz.
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[Deslocar]
Gera cada cópia separadamente. Você pode definir quantas cópias são deslocadas em [Número de cópias para
deslocar].

[Configurações avançadas] > caixa de diálogo [Configurações avançadas]
Permite que você defina as configurações detalhadas do acabamento. Selecione o item da configuração que
você deseja especificar em [Lista de configurações] e selecione uma configuração a partir da lista suspensa.
[Exibir na impressora como]
Especifica um nome para ser exibido no painel de controle do dispositivo enquanto seu trabalho de impressão é
executado. Isso é útil se vários usuários compartilham uma impressora.
[Imprimir página de banner]
Imprime uma página de banner exibindo o nome de login do usuário, o horário de impressão do trabalho e o
nome do arquivo do documento.
[Detalhes] > caixa de diálogo [Detalhes da impressão da página de banner]
Permite definir a fonte de papel ou o tipo de papel de uma página de banner.
[Expandir região de impressão e imprimir]
Expande a área de impressão ao imprimir.
[Detalhes] > caixa de diálogo [Detalhes da região de impressão]
Possibilita ajustar as margens.
[Detectar tamanho do papel na bandeja]
Verifica os dados de impressão e o tamanho do papel na bandeja de origem do papel e exibe uma mensagem
no painel de controle do dispositivo se eles não correspondem. Essa função é útil se você deseja continuar
imprimindo com tamanho de papel diferente.
[Girar dados de impressão 180 graus]
Esta função é útil quando você deseja imprimir em papel separador, envelopes, etc. que devem ser alimentados
em uma direção específica.
[Sempre efetuar varredura no host]
Define se os dados de impressão são sempre convertidos para o formato raster (bitmap) no host (computador).
Se o resultado impresso é diferente da imagem exibida no aplicativo que você utiliza, tente imprimir novamente
com [Ligado] selecionado. O resultado impresso pode ser melhorado, contudo, demora mais para processar os
dados a partir do aplicativo.
[Modo passar páginas em branco]
Permite definir se as páginas que não contêm dados de impressão serão impressas como páginas em branco.
[Automático 1]
Omite páginas em branco. Ao realizar impressões frente e verso, o layout da página é considerado prioritário.
[Automático 2]
Omite páginas em branco. Como a prioridade é omitir páginas em branco ao realizar impressões frente e
verso, o layout da página pode ser incorreto.
[Desligado]
Imprime páginas em branco.
[Girar páginas para layout]
Gira as páginas de acordo com a orientação da primeira página e alinha o tamanho de cada página ao realizar
impressão N em 1 ou impressão de livreto dos dados de impressão com páginas cuja orientação varia.
[Detalhes] > caixa de diálogo [Girar páginas para detalhes de layout]
Permite que você configure uma direção da rotação.
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[Automático]
Imprime a segunda página em diante, girada automaticamente 90 graus para a esquerda ou 90 graus para a
direita, de acordo com a orientação da primeira página.
[90° à direita]
Imprime com páginas cuja orientação difere da primeira página girada em 90 graus à direita.
[90° à esquerda]
Imprime com páginas cuja orientação difere da primeira página girada em 90 graus à esquerda.
[Refinamento da imagem]
Permite definir se você deseja usar o processo de suavização, que ajusta os contornos do texto e os diagramas
para suavizá-los. Se você selecionar [Padrão da impressora], serão usadas as configurações padrão do
dispositivo.
[Ajuste de impressão especial A], [Ajuste de impressão especial B], [Ajuste de impressão especial C]
Em caso de linhas da impressão, você pode ajustar as configurações de impressão para compensar.
O uso da função [Ajuste de impressão especial A] pode resultar em densidade de impressão mais fina e
resultados de impressão mais grosseiros.
[Modo de suavização especial]
Suaviza os contornos de texto, linhas, diagramas e gradações internas.
[Padrão da impressora]
Usa a configuração padrão do dispositivo.
[Modo 1]
Imprime as bordas de texto colorido escuro, linhas e diagramas suavemente. Normalmente, você imprimirá
com a configuração [Modo 1].
[Modo 2]
Imprime não só as bordas, mas também os meios-tons internos do diagramas suavemente. Se os meios-tons
internos do texto grande colorido escuro e linhas amplas apresentarem deslocamento de cor e não forem
impressos suavemente com a configuração [Modo 1], tente imprimir com o [Modo 2].
[Modo 3]
Imprime texto e linhas coloridas suavemente em fundos de meio-tom. Se os meios-tons internos do texto
grande colorido escuro e linhas amplas apresentarem deslocamento de cor, e as bordas de texto e linhas
coloridos forem irregulares e não forem impressos suavemente com a configuração [Modo 1], tente imprimir
com o [Modo 3].
[Modo 4]
Imprime as bordas de uma variedade de objetos suavemente. Se as bordas de texto grande colorido claro e
linhas amplas forem irregulares e não forem impressas suavemente com a configuração [Modo 1],
experimente imprimir com o [Modo 4].
[Modo 5]
Imprime imagens e objetos de meio-tom uniformemente. Se as faixas de cores de imagens, diagramas e
gradações forem irregulares, e os padrões de sombreamento não forem impressos uniformemente com a
configuração [Modo 1], experimente imprimir com o [Modo 5].
[Modo 6]
Imprime objetos inteiros suavemente. Se houver uma alteração de meio-tom e irregularidades nas imagens
com a configuração [Modo 1], experimente imprimir com o [Modo 6].
[Correção de curvatura]
Em caso de curvaturas, gerando entupimento de papel, use esta função para suavizar a curvatura.
[Correção de dobra]
Em caso de dobras, gerando entupimento de papel, use esta função para suavizar as dobras. Experimente
[Modo 1] primeiro. Dependendo do modelo da impressora, [Modo 1] corrige as dobras da impressão com
envelopes e [Modo 2] ao imprimir com papel cujas bordas estejam molhadas.
[Spool EMF]
Gera spool dos dados de impressão no formato EMF. Ao imprimir a partir de um aplicativo, isso reduz o tempo
gasto para que o aplicativo envie os dados para a impressora.
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Ao gerar spool no formato EMF, podem ocorrer problemas, como o resultado de impressão diferente da
imagem mostrada no monitor e a necessidade de mais tempo do que o normal para impressão, dependendo
do aplicativo que está sendo usado. Se esses problemas ocorrerem, altere a configuração de [Spool EMF] para
[Desligado].
[Invalidar passagem]
Desabilita a função de passagem do driver da impressora. Se você não puder imprimir a partir de um aplicativo
que envia dados de impressão diretamente para o dispositivo, desabilitar a passagem poderá possibilitar a
impressão.
[Imprimir documentos colorido/PB misturados em alta velocidade]
Esta função reduz o tempo de impressão quando os dados de impressão contêm uma mistura de páginas
coloridas e em escala de cinza (preto e branco).
[Imprimir última página no modo de um lado quando a impressão dos dois lados estiver configurada]
Ao usar a impressão frente e verso para imprimir dados que contenham um número de páginas ímpar, esta
função imprime a última página no modo de impressão em um lado para reduzir o tempo de impressão.
[Processamento especial de linha otimizada]
Corrige linhas finas ao imprimir para que fiquem mais espessas.
[Desligado]
Imprime sem corrigir.
[Modo 1]
Corrige linhas com menos de dois pontos de largura para uma espessura de dois pontos ao imprimir.
[Modo 2]
Corrige linhas e retângulos com menos de dois pontos de largura para uma espessura de dois pontos ao
imprimir.
[Modo 3]
Corrige linhas e retângulos com menos de três pontos de largura para uma espessura de três pontos ao
imprimir.
[Modo de ajuste de código de barras]
Em casos onde a impressão do código de barras é insatisfatória, como quando um código de barras em um
artigo impresso é ilegível, esta função ajusta a espessura das linhas impressas.
[Modo de impressão especial [Papel liso]]
Resolve problemas de fixação como curvatura ao imprimir em papel liso.
[Lado de início da impressão]
Define por qual lado iniciar a impressão ao realizar uma impressão frente e verso.
Utilize essa função se as páginas não são impressas a partir da fonte da página pretendida ou no tipo de página
pretendida ao realizar impressão frente e verso. Assim, as páginas podem ser impressas corretamente.
[Configurações da posição de início da impressão]
Altera o ponto de início para imprimir os dados nas direções da borda maior (para cima) e borda menor (para
direita). Esta função é útil para ajustar margens quando as larguras das margens superior e inferior, assim
como das margens direta e esquerda diferem e para esconder as informações de cabeçalho de faxes.
[Detalhes] > caixa de diálogo [Detalhes da posição de início da impressão]
Permite especificar as posições de início da impressão.

[Restaurar padrões]
Retorna todas as configurações aos seus valores padrão.

Tópicos relacionados
Configurações comuns para todas as folhas(P. 65)
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Impressão de livreto(P. 28)
As configurações do driver não podem ser definidas(P. 94)
Os resultados de impressão são insatisfatórios(P. 95)
A impressão demora muito tempo(P. 97)
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Folha [Fonte de papel]
Você pode definir o tipo de papel e a fonte de papel.

[Selecionar por]
Seleciona especificar o papel para imprimir por origem do papel ou tipo do papel.

[Seleção do papel]
Especifica o método de fonte de papel dependendo da página.

[Fonte de papel]
Especifica o papel para imprimir pela fonte de papel.

[Tipo de papel]
Especifica o papel para imprimir pelo tipo de papel.

[Informação de fonte de papel] > caixa de diálogo [Informação de fonte de papel]
Exibe informações sobre o papel definido nas fontes de papel. Para adquirir as informações da fonte de papel
do dispositivo, clique em [Recuperar informação de fonte de papel].

[Imprimir no outro lado]
Se quiser imprimir em ambos os lados do papel alimentado manualmente no desvio da pilha ou na bandeja
multipropósito, selecione essa função para imprimir no outro lado do papel.

[Restaurar padrões]
Retorna todas as configurações aos seus valores padrão.

Tópicos relacionados
Configurações comuns para todas as folhas(P. 65)
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Folha [Qualidade]
Você pode definir configurações detalhadas de qualidade de impressão.

[Objetivo]
Permite definir um modo de qualidade de impressão que corresponde à finalidade dos dados de impressão ao
selecionar uma configuração.

[Configurações avançadas] > caixa de diálogo [Configurações avançadas]
Permite que você defina os detalhes da qualidade de impressão como resolução, gradação, quantidade de
tinta, etc.
[Modo gráfico]
Define o método de processamento para os dados de impressão.
[Modo de vetor]
Processa os dados de impressão com o comando de controle de vetor ao enviá-los para o dispositivo.
Selecione esse modo para casos normais.
[Modo de varredura]
Desenha linhas, círculos, etc. no driver da impressora e, em seguida, envia a imagem acabada para o
dispositivo. Selecione essa configuração se o resultado impresso for diferente da imagem na tela ao imprimir
com [Modo de vetor] ou se a impressão demorar muito.
[Velocidade de processamento]
Define o método de processamento de imagem para os dados de impressão.
[1 BPP]
Substitui todas as partes que não estão em branco e preto por caracteres e linhas finas e imprime em alta
velocidade.
[1 BPP [Avançado]]
Expressa gradação como meios-tons e imprime em alta velocidade. Imprime caracteres e linhas finas em
preto.
[24 BPP]
Demora mais para imprimir do que [1 BPP [Avançado]], mas imprime com qualidade mais alta.
[Resolução]
Define a resolução da impressão.
[Gradação]
Define o método de gradação. [Alto 2] utiliza gradações mais finas do que [Alto 1] para suavizar as gradações.
[Varredura no lado do host]
Especifica se a rasterização de dados de imagem é executada pelo computador host e não pela impressora. Isso
possibilita imprimir imagens mais nítidas, mas diminui a velocidade de processamento.
[Economia de tinta]
Afina os dados de impressão para economizar tinta.
[Controle de linhas]
Melhora a reprodução do texto e das linhas. [Prioridade de resolução] prioriza a resolução. [Prioridade de
gradação] prioriza a gradação.
[Nitidez (Foto)]
Reforça os contornos das imagens.
[Processamento acelerado de imagem]
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Define a extensão da alta velocidade de processamento a ser utilizada. Contudo, maiores velocidades de
processamento podem levar à perda de qualidade de impressão.
[Processamento dos dados compactados da imagem]
Define o método de processamento de impressão a ser utilizado ao imprimir os dados de imagem
comprimidos.
[Por host]
Descomprime os dados de imagem comprimidos no host.
[Por dispositivo]
Descomprime os dados de imagem comprimidos no dispositivo. Isso normalmente possibilita imprimir em
alta velocidade.
[Processar imagens coletivamente]
Combina múltiplas imagens adjacentes em uma única imagem no computador para reduzir a carga do
processamento de dados.
[Correção da posição padrão]
Corrige a posição do padrão de ladrilhos.
[Resolução padrão]
Especifica a resolução utilizada para desenhar padrões de ladrilhos.
[Compensação de cinza]
Imprime dados em preto e cinza com fidelidade em preto e cinza.
[Imprimir linhas diagonais em alta velocidade]
Reduz o tempo de processamento ao imprimir linhas diagonais. Como resultado, o espaço entre diagonais em
diagramas pode ser destacado. Se isso acontecer, desabilite essa função.
[Modo especial 1 BPP]
Reduz o tamanho dos dados a serem impressos.
[Conversão de escala de cinza]
Define o método para converter dados de cor de impressão para escala de cinza.
[Usar conversão de escala de cinza do driver na impressão em preto e branco]
Prioriza a conversão em escala de cinza do driver sobre a conversão do aplicativo ao imprimir em preto e
branco.
[CanoFine]
Ajusta o contraste e o balanço de cor das imagens para imprimir imagens distintas.
[Detalhes] > caixa de diálogo [Detalhes do CanoFine]
Permite definir o método de processamento de impressão usando a função [CanoFine].
[Tornar o texto nítido]
Imprime texto e linhas brancos em um fundo preto de forma clara.
[Aumentar densidade da linha]
Facilita a visualização de linhas finas e texto fino. Defina-a quando as linhaz cinzas estiverem interrompidas.

[Modo de cor]
Alterna entre a impressão colorida ou em preto e branco. Para detectar automaticamente se cada página deve
ser impressa em cores ou em preto e branco, selecione [Automático [Colorido/PB]].

[Configurações manuais de cor]/[Config. manuais escala cinza] > caixa de diálogo
[Configurações de cor]/[Config. de escala cinza]
Permite ajustar a cor, o brilho, o contraste e a correspondência de cor.
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Folha [Ajuste de cor]/[Ajuste da escala de cinza]
[Original]/[Visualizar]
Permite que você verifique a imagem ajustada.
[Aumentar (Cor)]
Ajusta a cor. Clique e arraste a imagem em direção à(s) cor(es) que você deseja reforçar.
[Brilho]
Ajusta o brilho. Utilize a barra lateral para clarear ou escurecer a imagem.
[Contraste]
Ajusta o contraste. Utilize a barra lateral para aumentar ou diminuir o contraste da imagem.
[Ajuste de objeto] > caixa de diálogo [Ajuste de objeto]
Define o tipo de dados que ficará sujeito ao ajuste de cor. Você pode selecionar imagens, gráficos ou texto.
[Restaurar padrões]
Retorna todas as configurações aos seus valores padrão.
Folha [Correspondência]
[Modo de correspondência]
Define se a correspondência de cores deve ser realizada no lado do dispositivo ou do driver, ou se a
correspondência de cores não é realizada pelo driver.
[Prioridade de correspondência de cor do aplicativo]
Dá prioridade sobre as configurações do aplicativo ao realizar um processo de correspondência.
[Método de correspondência]
Define qual fator é priorizado ao fazer a correspondência.
[Perfil do monitor]
Permite que você selecione a configuração apropriada para o seu monitor quando [Modo de correspondência
de dispositivo] é selecionado para [Modo de correspondência]. Se vários valores de gama forem fornecidos
para uma opção, escolha o valor de gama mais alto para obter melhores resultados se a imagem impressa for
mais clara do que a do monitor.
[Imagens]/[Gráficos]/[Texto]
Possibilita definir [Método de correspondência] e [Perfil do monitor] para imagens, gráficos e texto quando
[Modo de correspondência] > [Modo de correspondência de dispositivo] é selecionado.
[Gama]
Permite que você ajuste gama quando [Ajuste de gama] for selecionado para [Modo de correspondência].

[Sobre]
Exibe a versão do driver.

[Restaurar padrões]
Retorna todas as configurações aos seus valores padrão.

Tópicos relacionados
Configurações comuns para todas as folhas(P. 65)
Os resultados de impressão são muito escuros ou muito claros(P. 98)
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Folha [Configurações do dispositivo]
Você pode configurar as definições de opção do dispositivo e configurações do administrador.

[Informações do dispositivo]
Exibe se o status do dispositivo é definido automaticamente ou manualmente. Ao adquirir as informações do
dispositivo e aplicá-las às configurações na guia [Configurações do dispositivo], clique em [

] (Recuperar

informações de status do dispositivo).
NOTA
● Se você selecionar [Ligado] em [Outras configurações] > [Alterar perfil de configuração ao recuperar
informações do dispositivo] na caixa de diálogo [Configurações detalhadas], o perfil de configuração será
automaticamente alterado de acordo com as informações do dispositivo recuperado.

[Config. Perfil]
Exibe o perfil de configuração aplicado.

[Alterar] > caixa de diálogo [Alterar perfil de configuração]
Permite que você altere ou importe um perfil de configuração.
[Selecionar perfil de configuração]
[Selecionar automaticamente o perfil de configuração adequado para o seu dispositivo]
Define o perfil de configuração adequado para o modelo de impressora que você está utilizando.
[Selecionar manualmente]
Permite que você defina manualmente um perfil de configuração.
[

] (Importar perfil de configuração)

Importa um arquivo (*.typ) de perfil de configuração exportado.
[

] (Excluir)

Exclui o perfil de configuração importado selecionado em [Perfil de configuração].
[Recuperar as informações do dispositivo]
Adquire as informações do dispositivo e as aplica às configurações na guia [Configurações do dispositivo].

[

] (Exportar) > caixa de diálogo [Exportar perfil de configuração]
Permite que você exporte e salve as configurações atuais na guia [Configurações do dispositivo] como um
arquivo (*.typ) de perfil de configuração.

[Tipo de dispositivo]
Define o tipo de dispositivo.

[Configurações de acabamento]
Define as funções de acabamento do dispositivo.
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[Configurações de fonte de papel]
Exibe as opções de fonte de papel associadas ao dispositivo.
[Atribuição de formulário à bandeja] > caixa de diálogo [Atribuição de formulário à bandeja]
Permite definir o tamanho do papel e o tipo de papel definido em cada fonte de papel.
[Configurações de tamanho do papel] > caixa de diálogo [Configurações de tamanho do papel]
Permite que você defina os tamanhos de papel a serem utilizados.
[Fonte de papel] > caixa de diálogo [Fonte de papel]
Permite definir as opções de fonte de papel associadas ao dispositivo.

[Configurações de saída]
Exibe as opções de saída de papel associadas ao dispositivo.
[Configurações de saída de papel] > caixa de diálogo [Configurações de saída de papel]
Permite definir as opções de saída de papel associadas ao dispositivo.

[Outras configurações]
Permite que você defina configurações de administrador relacionadas ao dispositivo.
[Spooling no host]
Define se o processamento de dados de impressão é realizado no host (computador) ou no dispositivo. Se você
seleciona [Automático], o processamento é realizado no dispositivo quando é possível utilizar apenas as
funções do dispositivo, aumentando a velocidade de impressão.
[Definir informações do usuário]
Permite que você defina um nome de usuário a ser utilizado para trabalhos de impressão e o PIN usado em
impressões seguras.
[Configurações] > caixa de diálogo [Configurações das informações do usuário]
[Nome de usuário]
Define um nome de usuário a ser usado para trabalhos de impressão.
[PIN para impressão segura]
Define um PIN para impressões seguras.
[Sempre confirmar informações do usuário ao realizar impressão segura]
Exibe a caixa de diálogo [Confirmar PIN] para confirmação ou definição de um nome para os dados de
impressão, nome de usuário e PIN ao realizar impressão segura.
[Confirmar nome de usuário quando imprimir]
Exibe a caixa de diálogo [Confirmar nome de usuário] para confirmação ou definição de um nome de usuário
ao imprimir.
[Exibir informações digitadas anteriormente quando confirmar]
Exibe caixas de diálogo de confirmação com o nome de usuário e o PIN que você inseriu na última vez
preenchidos automaticamente.
[Gerenciamento do nome de usuário]/[Configurações de valor padrão] > caixa de diálogo [Gerenciamento
do nome de usuário]/[Configurações de valor padrão]
Permite definir as configurações padrão do nome de usuário e do PIN.
[Nome para definir como nome de usuário]
Permite especificar o nome de login do Windows, o nome do computador ou qualquer nome desejado para o
nome de usuário.
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[PIN para impressão segura]
Define um PIN para impressões seguras.
[Sempre confirmar informações do usuário ao realizar impressão segura]
Exibe a caixa de diálogo [Confirmar PIN] para confirmação ou definição de um nome para os dados de
impressão, nome de usuário e PIN ao realizar impressão segura.
[Confirmar nome de usuário quando imprimir]
Exibe a caixa de diálogo [Confirmar nome de usuário] para confirmação ou definição de um nome de usuário
ao imprimir.
[Não permitir alterações do nome de usuário]
Proíbe alterações no nome de usuário na caixa de diálogo [Configurações das informações do usuário].
[Manter configuração [Configurações das informações do usuário]-[Sempre confirmar informações do
usuário ao realizar impressão segura]]
Corrige a configuração [Sempre confirmar informações do usuário ao realizar impressão segura] de acordo
com a configuração definida na caixa de diálogo [Configurações de valor padrão].
[Manter configuração [Configurações das informações do usuário]-[Confirmar nome de usuário quando
imprimir]]
Corrige a configuração [Confirmar nome de usuário quando imprimir] de acordo com a configuração definida
na caixa de diálogo [Gerenciamento do nome de usuário] ou [Configurações de valor padrão].
[Gerenciamento de usuários]
Define o tipo da função de autenticação a ser utilizada.
[Configurações] > caixa de diálogo [Configurações de ID/PIN do departamento]
Permite definir as configurações detalhadas quando você selecionar [Gerenciamento de IDs do departamento]
em [Gerenciamento de usuários].
[Permitir configuração de PIN]
Permite definir o PIN nesta caixa de diálogo. Em um ambiente de impressora compartilhada, cancele a seleção
deste item no servidor se você deseja desativar as configurações de PIN ou senha nos computadores do cliente.
[ID do departamento]
Define o ID do departamento que foi configurado no dispositivo.
[PIN]
Insere um PIN para o gerenciamento de IDs do departamento. Se o PIN não foi definido no dispositivo, deixe
esta caixa em branco.
[Verificar]
Verifica se o ID do departamento e o PIN inseridos correspondem aos definidos no dispositivo.
[Confirmar ID/PIN do departamento ao imprimir]
Exibe a caixa de diálogo [Confirmar ID/PIN do departamento] para confirmar ou definir o ID do departamento e
o PIN ao imprimir.
[Não usar gerenciamento de IDs do depto na impressão PB]
Possibilita imprimir sem aplicar gerenciamento e ID de departamento ao imprimir em preto e branco.
[Autenticar ID/PIN do departamento no dispositivo]
Efetua a autenticação da ID do departamento e do PIN no dispositivo.

[Sobre]
Exibe a versão do driver.

[Configurações de idioma] > caixa de diálogo [Configurações de idioma]
Permite que você altere o idioma de exibição.
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[Função] > caixa de diálogo [Configurações de função do dispositivo]
Exibe o ID da função do controlador e a versão da função do dispositivo. Você também pode definir um nome
para o dispositivo.

[Detalhes] > caixa de diálogo [Configurações detalhadas]
]

Permite que você defina as configurações na tela de configurações de impressão do driver. Itens com [
são definidos automaticamente pela função de aquisição das informações do dispositivo. Itens com [

]

devem ser definidos manualmente.
IMPORTANTE
● Se você definir uma fonte de papel que não está instalada no dispositivo, o papel será fornecido a partir da
fonte de papel de prioridade do dispositivo.
● Se a fonte de papel especificada e o tamanho/tipo de papel não coincidirem, um erro ocorrerá.
● Se você especificar funções das [Configurações de acabamento] (impressão dos 2 lados, grampeamento etc.)
para um dispositivo que não possui essas funções, a impressão será realizada sem essas funções. Por
exemplo, se você especificar impressão dos 2 lados para um dispositivo que não suporta impressão dos 2
lados, os dados serão impressos em um lado do papel.
● Se você selecionar [Armazenar] em [Método de saída] ao imprimir a partir de um dispositivo que não oferece
suporte ao armazenamento na caixa, os dados serão impressos normalmente. Se um erro for exibido no
visor do painel de toque do dispositivo e o dispositivo ficar off-line, os dados serão impressos quando o
dispositivo ficar on-line novamente.
● Se você definir a função de gerenciamento de ID do departamento ou a função de autenticação do usuário
ao imprimir com um dispositivo que não possui essas funções, um erro ocorrerá.

Tópicos relacionados
Definição das informações do dispositivo(P. 49)
Configurações das funções do dispositivo(P. 52)
Definições de fontes de papel e destinos de saída(P. 53)
Importando um perfil de configuração(P. 56)
Exportando um perfil de configuração(P. 54)
Configurando a função de autenticação(P. 59)
Configurando o nome de usuário(P. 61)
As configurações do driver não podem ser definidas(P. 94)
Não é possível utilizar a função de aquisição das informações do dispositivo ou a função de
autenticação(P. 99)
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Folha [Perfil]
Você pode editar, importar e exportar perfis. Se você editar perfis no servidor em um ambiente de impressão
compartilhado, as alterações serão refletidas nos perfis de cliente.

[Lista de perfis]
Exibe perfis registrados como uma lista. Você pode alterar a ordem selecionando um perfil e clicando em
] (Mover para cima) ou [

[

] (Mover para baixo).

NOTA
● Perfis com um ponto vermelho ( ) próximo a eles são perfis pré-registrados e não podem ser editados ou
excluídos.

[Exibir configurações]
Exibe o conteúdo do perfil selecionado como uma lista.

[Adicionar]/[Editar] > caixa de diálogo [Adicionar/editar perfil]
Permite que você adicione um novo perfil ou edite as configurações de um perfil registrado pelo usuário.
Defina [Nome] e [Ícone]. Insira um comentário em [Comentário], se necessário. Alterne entre as guias e defina
as configurações relevantes. Se você desejar verificar as configurações atuais em uma lista, clique em [Exibir
configurações].

[Editar]
Permite editar as configurações de um perfil registrado pelo usuário.

[Excluir]
Exclui o perfil selecionado.

[Nome], [Comentário]
Exibe o nome e o comentário do perfil selecionado. Você pode editar o nome e o comentário de perfis
registrados pelo usuário.

[Importar]
Importa um perfil salvo como um arquivo "*.cfg" e o adiciona à [Lista de perfis].

[Exportar]
Exporta o perfil selecionado na [Lista de perfis] e o salva como um arquivo "*.cfg".
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[Definir propriedade de documento]
Permite que sejam feitas definições na tela de configurações de impressão do driver. Esta função é útil ao
restringir o uso das configurações de impressão em computadores cliente em um ambiente de impressão
compartilhado.
Se você cancelar a seleção das seguintes configurações no servidor, as configurações de todos os
computadores cliente permanecerão fixas de acordo com o que foi configurado no servidor.
[Permitir seleção de perfil]
Permite que você selecione perfis na tela de configurações de impressão.
[Permitir edição de configurações]
Permite que você defina outras configurações de impressão que não seja a seleção de perfis na tela de
configurações de impressão. Esta configuração pode ser selecionada quando [Permitir seleção de perfil] está
selecionado.

Tópicos relacionados
As configurações do driver não podem ser definidas(P. 94)
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Canon PageComposer
Você pode combinar vários arquivos criados com aplicativos diferentes em um único arquivo para impressão.
A tela principal Canon PageComposer se abre quando você imprime usando a função [Editar e visualizar] do
driver.

Menu [Arquivo]
[Imprimir]/[

] (Imprimir)

Imprime o(s) arquivo(s) selecionado(s).

[Imprimir amostras]/[

] (Imprimir amostras)

Realiza a impressão de teste do(s) arquivo(s) selecionado(s).

[Visualizar impressão]/[

] (Visualizar impressão)

Exibe uma visualização de impressão do arquivo selecionado.

[Sair]
Fecha a tela principal Canon PageComposer.

Menu [Editar]
[Excluir]/[

] (Excluir documentos)

Exclui o(s) arquivo(s) selecionado(s).

[Duplicado]/[

] (Duplicar documentos)

Duplica o(s) arquivo(s) selecionado(s).

[Combinar]/[

] (Combinar documentos) > caixa de diálogo [Combinar]

Combina os vários arquivos selecionados em um e permite que você especifique um nome e defina as
configurações do arquivo combinado.
Exibe as configurações atuais para cada página como imagens em miniatura.
[Nome do documento]
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Define o nome do arquivo combinado.
[Excluir]
Exclui a página selecionada.
[Visualizar impressão]
Exibe uma visualização de impressão da página selecionada.
Folha [Lista de documentos]
Altera a ordem dos arquivos no arquivo combinado ou exclui um arquivo do arquivo combinado.
Folha [Configurações de impressão]
Altera as configurações de impressão do arquivo combinado. Ao unificar as configurações de tamanho de
saída, selecione [Consistência do tamanho da saída]. Para unificar as configurações de layout de página,
selecione [Consistência do layout].
Se você deseja especificar configurações detalhadas na tela de configurações de impressão do driver, clique em
[Detalhes].

[Separar]/[

] (Separar documentos)

Separa o arquivo selecionado que você combinou.

] (Alterar configurações de impressão) > caixa

[Alterar configurações de impressão]/[

de diálogo [Alterar configurações de impressão]
Altera o nome e as configurações do arquivo selecionado.
Exibe as configurações atuais para cada página como imagens em miniatura.
[Nome do documento]
Define o nome do arquivo.
[Excluir]
Exclui a página selecionada.
[Visualizar impressão]
Exibe uma visualização de impressão da página selecionada.
Folha [Lista de documentos]
Altera a ordem dos arquivos ao combinar vários arquivos ou exclui um arquivo do arquivo combinado.
Folha [Configurações de impressão]
Altera as configurações de impressão de um arquivo.
[Cópias]
Especifica o número de cópias a serem impressas.
[Estilo deimpressão]
Especifica um método para saída dos dados de impressão.
[Grampear]
Libera as páginas grampeadas juntas.
[Montagem em camadas]
Imprime um livreto dobrado ao meio e grampeado no centro.
[Consistência do tamanho da saída]
Permite que você utilize o papel do mesmo tamanho selecionado a partir da caixa de lista suspensa para um
arquivo combinado composto por arquivos com diferentes tamanhos de páginas.
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[Consistência do layout]
Permite que você defina um único layout selecionado a partir da caixa de lista suspensa para um arquivo
combinado composto por arquivos com diferentes layouts.
[Ordem das páginas]
Especifica a ordem das páginas a serem impressas.
[Imprimir próximo documento de]
Permite que você defina onde iniciar a impressão do próximo arquivo ao combinar arquivos.
[Detalhes]
Permite especificar configurações detalhadas na tela de configurações de impressão do driver.

[Selecionar tudo]
Seleciona todos os arquivos da lista.

Menu [Mover para]
[Cima]/[Anterior]/[Avançar]/[Último]

[

] (Cima)/[

] (Anterior)/[

] (Avançar)/[

] (Último)

Permite que você altere a ordem movendo o(s) arquivo(s) selecionado(s).

Menu [Ajuda]
[Ajuda]
Exibe a ajuda online.

[Sobre]
Exibe a versão de Canon PageComposer.

Tópicos relacionados
Sobre a função [Editar e visualizar](P. 35)
Impressão de arquivos juntos(P. 36)
Verificando a visualização de impressão(P. 38)
Alterando as configurações de impressão do arquivo combinado(P. 40)
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Pesquisa de defeitos
Este item explica soluções para problemas comuns.
As configurações do driver não podem ser definidas(P. 94)
Os resultados de impressão são insatisfatórios(P. 95)
A impressão demora muito tempo(P. 97)
Os resultados de impressão são muito escuros ou muito claros(P. 98)
Não é possível utilizar a função de aquisição das informações do dispositivo ou a função de
autenticação(P. 99)
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As configurações do driver não podem ser definidas
Configurações de tamanho da página, orientação e seleção do papel não são
válidas
Causa
Dependendo do aplicativo que você está utilizando, as configurações correspondentes a elas no
aplicativo têm prioridade em relação às configurações do driver.

Solução
Defina essas configurações no aplicativo.

As guias [Configurações do dispositivo] e [Perfil] podem ser exibidas, mas as
configurações estão indisponíveis
Causa
Sua conta não possui permissão de controle total para a impressora.

Solução
Faça login no computador como um membro dos Administrators. Entre em contato com o administrador do
seu sistema para obter mais informações.

Tópicos relacionados
Imprimindo a partir de um computador(P. 14)
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Os resultados de impressão são insatisfatórios
O layout da página não está correto
Se a área de impressão na página não estiver posicionada corretamente ou se parte da área impressa estiver
faltando, verifique o seguinte.

Causa 1.
Os dados de impressão não estão definidos na área de impressão.

Solução
Confirme a área de impressão do dispositivo e corrija os dados de impressão no aplicativo que você está
usando.

Causa 2.
As configurações de [Tamanho da saída] nas folhas [Configurações básicas] ou [Configuração de página]
não correspondem ao tamanho real do papel carregado no dispositivo.

Solução
Confirme se a configuração de [Tamanho da saída] corresponde ao tamanho do papel que está no dispositivo.

Causa 3.
A proporção de ampliação não está corretamente definida para os dados de impressão.

Solução
Altere as configurações nas guias [Configurações básicas] ou [Configuração de página] > [Dimensionamento
manual] > [Dimensionamento].

Causa 4.
A configuração da medianiz está muito grande, de modo que não há espaço suficiente na página para a
impressão.

Solução
Altere as configurações na guia [Acabamento] > [Medianiz].

Parte da impressão não corresponde ao que você vê na tela
Causa
O aplicativo usa o formato de dados EMF que não pode ser processado por impressoras de página.

95

Pesquisa de defeitos

Solução
Na guia [Acabamento], clique em [Configurações avançadas] e, em seguida, selecione [Ligado] em [Spool
EMF].

Tópicos relacionados
Folha [Configurações básicas](P. 68)
Folha [Configuração de página](P. 70)
Folha [Acabamento](P. 73)

96

Pesquisa de defeitos

A impressão demora muito tempo
Causa
O aplicativo usa o formato de dados EMF que não pode ser processado por impressoras de página.

Solução
Na guia [Acabamento], clique em [Configurações avançadas] e, em seguida, selecione [Ligado] em [Spool
EMF].

Tópicos relacionados
Folha [Acabamento](P. 73)
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Os resultados de impressão são muito escuros ou muito
claros
Causa
As cores apresentadas no monitor do computador e nos resultados da impressão diferem porque seus
métodos de representação de cor são diferentes.

Solução
Altere as configurações de cor de acordo com o seguinte procedimento.
(1) Exiba a folha [Qualidade].
(2) Selecione [Configurações manuais de cor] ou [Config. manuais escala cinza] → clique em [Configurações de
cor]/[Config. de escala cinza].
(3) Na folha [Ajuste de cor]/[Ajuste da escala de cinza], ajuste o brilho com a barra de controle deslizante.

Tópicos relacionados
Folha [Qualidade](P. 80)
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Não é possível utilizar a função de aquisição das
informações do dispositivo ou a função de autenticação
Se você não puder adquirir as informações do dispositivo ou não puder utilizar a função de gerenciamento de
IDs do departamento ou a função de autenticação do usuário na guia [Configurações do dispositivo], verifique
o seguinte.

Causa 1.
O dispositivo está desligado ou o cabo não está conectado corretamente.

Solução
Verifique o status do dispositivo.

Causa 2.
As configurações do seu ambiente de conexão não foram definidas corretamente.

Solução
Confirme a área de impressão do dispositivo e corrija os dados de impressão no aplicativo que você está
usando.
Em um ambiente de servidor de impressão
● Instale o "Canon Driver Information Assist Service" no computador servidor utilizando o instalador do driver.
● Instale TCP/IP como um protocolo em seu ambiente com o CD-ROM para o sistema operacional que você
está utilizando.
Ao utilizar uma conexão USB ou um ambiente de conexão de portas em que você não pode utilizar essas
funções
Utilize outro ambiente de conexão, como uma conexão de rede TCP/IP, etc.
Você não pode utilizar essas funções com os seguintes ambientes de conexão de portas:
- Um ambiente em que os computadores estão conectados diretamente à impressora utilizando SMB.
- Um ambiente em que [Ativar pool de impressão] está selecionado na guia [Portas] da tela de propriedades
da impressora.
- Um ambiente no qual os computadores estejam conectados à impressora, usando portas de WSD (Web
Services on Devices).

Causa 3.
O nome do dispositivo é muito longo.

Solução
Confirme se o número de caracteres do nome da impressora não excede os seguintes valores. Se sim, altere o
nome na guia [Geral] ou [Compartilhamento] da tela de propriedades da impressora.
- Nome para compartilhar a impressora: 260 caracteres ou menos.
- Nome da impressora: 209 caracteres ou menos.
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