
Tutorial de instalação da impressora Canon IR 1025iF no Sistema
Operacional Windows

Faça download do driver mais recente no site da Canon: https://www.canon.co.uk/support/

Procure por: ir 1024if

Escolha o sistema operacional e faça download do driver UFR II Printer Driver.

https://www.canon.co.uk/support/


Execute o pacote baixado.

Ele irá gerar uma pasta. Guarde o endereço dessa pasta, pois esse será utilizado num 
próximo passo.



Abra o painel de Controle. Para isso, clique no botão “Iniciar” e procure por “painel de 
controle”.

No painel de controle na seção de “Hardware e Sons” clique em “Exibir impressoras e 
dispositivos”.



Na janela de “Dispositivos e Impressoras” clique em “Adicionar uma impressora”.

Clique em “A impressora que eu quero não está na lista”.



Selecione a opção “Adicionar uma impressora usando um endereço TCP/IP ou nome de 
host”.

Seleciona o tipo de dispositivo “Dispositivo TCP/IP” e adicione o IP da impressora desejada. 
Para verificar os IPs das impressoras, consulte o site da STI-ICMC (http://www.icmc.usp.br/sti
em Serviço, Impressão).

http://www.icmc.usp.br/sti


Aguarde alguns segundos enquanto a impressora é detectada.

Selecione a opção “Personalizado” e clique em “Configurações...”.



Selecione a opção “Com Disco...”

Selecione o caminho onde o driver foi salvo. Esse é o endereço que foi usado em um dos 
primeiros passos.



Selecione o driver de extensão INF.



Confirme a instalação dos drivers.

Selecione o driver “Canon IR1020/1024/1025 UFRII LT”.



Insira o nome da impressora.

Conclua o processo.



Para deixar salvo o ID e senha da impressora, é preciso fazer as configurações abaixo. Caso
não possua os dados de ID e senha entre em contato com a gráfica do ICMC.

Na janela de gerenciamento dos dispositivos e impressoras, clique com o botão direito em 
cima da impressora que deseja configurar, selecione a opção “Propriedades da impressora”.

Na aba “Device Settings” selecione o item “Use Departament ID Management” e clique em 
“Settings...”.



Selecione o item “Allow Password Settings” e insira seu ID e senha. Clique em “Verify” para 
conferir se os dados estão corretos.

Se aparecer a mensagem abaixo, as credenciais foram configuradas com sucesso.

Obs.: as impressoras Canon IR1025 apenas imprimem no formato A4.


