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Prijungę prie „Wi-Fi“ tinklo ar sujungę su kitu įrenginiu, palaikančiu šio 
fotoaparato belaidžio ryšio funkcijas, galite atlikti tokias užduotis kaip vaizdų 
persiuntimą arba fotoaparato valdymo veiksmus.

Įvadas

Ką galima padaryti naudojantis belaidžio ryšio funkcijomis

(CANON iMAGE GATEWAY)

(4) Siųskite vaizdus į 
žiniatinklio paslaugų 
svetainę

(1) Junkite su išmaniuoju 
telefonu

(3) Spausdinkite vaizdus 
„Wi-Fi“ spausdintuvu

(2) Persiųskite vaizdus iš 
vieno fotoaparato į kitą

Žiniatinklio paslauga CANON iMAGE GATEWAY nepalaikoma tam tikrose šalyse ir 
regionuose. Informacija apie šalis ir regionus, kuriuose paslauga palaikoma, pateikta 
„Canon“ svetainėje (www.canon.com/cig).

http://www.canon.com/cig
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Įvadas

(1) q Junkite su išmaniuoju telefonu(23, 59 p.)
Naudodamiesi belaidžiu ryšiu sujunkite fotoaparatą su išmaniuoju telefonu 
arba planšetiniu kompiuteriu ir specializuota programa „Camera Connect“ 
valdykite fotoaparatą nuotoliniu būdu arba peržiūrėkite fotoaparate laikomus 
vaizdus.
Šiame vadove ir fotoaparato LCD ekrane „išmaniuoju telefonu“ vadinami 
išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai.

(2) z Persiųskite vaizdus iš vieno fotoaparato į kitą (37 p.)
Persiųskite vaizdus iš vieno „Canon“ fotoaparato į kitą naudodamiesi belaidžio 
ryšio funkcijomis.

(3) l Spausdinkite vaizdus „Wi-Fi“ spausdintuvu (47 p.)
Norėdami spausdinti vaizdus, sujunkite fotoaparatą su belaidžio ryšio 
spausdintuvu, palaikančiu „PictBridge“ (belaidžio LAN ryšio) standartą.

(4) m Siųskite vaizdus į žiniatinklio paslaugų svetainę (75 p.)
Bendrinkite vaizdus su šeimos nariais ir draugais arba bendrinkite vaizdus 
naudodamiesi žiniatinklio paslaugomis, teikiamomis CANON iMAGE 
GATEWAY, internetinėje nuotraukų laikymo paslaugas teikiančioje svetainėje, 
skirtoje „Canon“ vartotojams (būtina nemokama registracija).
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Vadovą sudaro šios trys dalys: „Darbo pradžia“, „Paprastas jungimas“ ir 
„Išplėstinės jungimo galimybės“.
Atlikę parengiamuosius veiksmus (nurodytus skyriuje „Darbo pradžia“), 
vadovaukitės toliau pateikta schema ir skaitykite atitinkamus puslapius 
atsižvelgdami į savo poreikius.

Šio vadovo struktūra

Darbo pradžia (11 p.)
Aiškinama, kaip įregistruoti slapyvardį ir atlikti pagrindines operacijas.

Ryšio paskirties vietos pasirinkimas

z Fotoaparatas
q Išmanusis telefonas
l Spausdintuvas

m Žiniatinklio paslaugų 
svetainė

Pasirinkite jungimo būdą
Jei naudojate q arba l, galite pasirinkti jungimo 
būdą.

Paprastas jungimas (21 p.)
Aiškinama, kaip „Wi-Fi“ ryšiu tiesiogiai 
sujungti fotoaparatą su įrenginiu.

Išplėstinės jungimo galimybės 
(57 p.)

Daugiausia aiškinama, kaip jungti 
naudojantis „Wi-Fi“ prieigos tašku.
Galima sujungti išmanųjį telefoną arba 
spausdintuvą su fotoaparatu, tačiau išlaikyti 
ryšį su prieigos tašku.
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 Šiame vadove terminai „belaidis ryšys“ ir „belaidis LAN“ naudojami kaip 
bendrinis terminas, apimantis „Wi-Fi“ ir „Canon“ originalias belaidžio ryšio 
funkcijas. Terminu „prieigos taškas“ vadinami belaidžio LAN terminalai 
(belaidžio LAN prieigos taškai, belaidžio LAN kelvedžai ir t. t.), atliekantys 
belaidžio LAN jungties funkcijas.

 Sąsajos kabelio fotoaparato komplekte nėra.

Vadove naudojamos piktogramos
<6> : pagrindinis valdymo ratukas.

<W><X><Y><Z> : valdiklio <S> krypčių mygtukai viršuje, apačioje, 
kairėje ir dešinėje.

<0> : nustatymo mygtukas.
* Šiame vadove aptariant susijusias valdymo operacijas ir funkcijas pateikiamos ne tik 

aukščiau nurodytos piktogramos, bet naudojamos ir piktogramos bei simboliai, pavaizduoti 
ant fotoaparato mygtukų ir rodomi LCD ekrane.

(** p.): nurodo puslapius, kuriuose pateikiama išsamesnės informacijos.

 : įspėjimai, kaip eksploatavimo metu išvengti galimų problemų.

 : papildoma informacija.

Šiame vadove naudojami sutartiniai ženklai

 Atminkite, kad „Canon“ neatsako už nuostolius ar gedimus, sukeltus dėl klaidingai 
nustatytų fotoaparato belaidžio ryšio nuostatų. Be to, „Canon“ neatsako už nuostolius ar 
gedimus, atsiradusius dėl fotoaparato naudojimo.

 Kai naudojate belaidžio ryšio funkcijas, savo rizika ir nuožiūra sukurkite atitinkamą 
saugią aplinką. „Canon“ neatsako už nuostolius ar gedimus, sukeltus dėl neįgaliotos 
prieigos ar kitų saugos reikalavimų pažeidimų.
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Darbo pradžia
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Šiame skyriuje pateikiamos pagrindinės belaidžio ryšio funkcijos operacijos ir 
nurodyta, kaip įregistruoti slapyvardį (identifikavimo tikslu).
Atlikite toliau nurodytas procedūras.

Veiksmų seka

Nustatykite parinkties [Wi-Fi / „Wi-Fi“] 
nuostatą [Enable / Įjungti].
(1 ir 2 veiksmai, nurodyti 17 p.)
Kai ši nuostata pasirenkama pirmą kartą, pateikiamas 
ekranas slapyvardžiui įregistruoti.

Įregistruokite slapyvardį. (14 p.)
Nustatykite fotoaparato slapyvardį.
Būtinai nustatykite slapyvardį, nes priešingu 
atveju negalėsite nueiti į belaidžio ryšio funkcijos 
nuostatų ekraną.

Iškvieskite ekraną [Wi-Fi function / 
„Wi-Fi“ funkcija].
(3 ir 4 veiksmai, nurodyti 17-18 p.)
Nustatykite „Wi-Fi“ funkciją ir užmegzkite ryšį.
Apie tolesnį jungimą žr. skyriuose „Paprastas 
jungimas“ arba „Išplėstinės jungimo galimybės“.

Paprastas jungimas 
(21 p.)

Sujunkite fotoaparatą ir įrenginį tiesiogiai.

Išplėstinės jungimo galimybės
(57 p.)

Sujunkite per „Wi-Fi“ prieigos tašką.
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1
Pasirengimas ir

pagrindinės operacijos

Šiame skyriuje aprašoma, kaip įregistruoti slapyvardį 
(identifikavimo tikslu), kad būtų galima naudoti fotoaparato 
belaidžio ryšio funkcijas, ir nurodytos pagrindinės operacijos.
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Pirmiausiai sugalvokite ir įveskite fotoaparato slapyvardį (identifikavimo tikslu).
Kai fotoaparatas belaidžiu ryšiu sujungtas su kitu įrenginiu, slapyvardis bus 
rodomas įrenginio ekrane. Būtinai nustatykite slapyvardį, nes priešingu atveju 
negalėsite nustatyti belaidžio ryšio funkcijų.

1 Pasirinkite [Wi-Fi / „Wi-Fi“].
 Skirtuke [53] pasirinkite [Wi-Fi / „Wi-Fi“] ir 

paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite nuostatą [Enable / Įjungti].
 Paspausdami <Z> pasirinkite [Enable / 

Įjungti], po to paspauskite <0>.

 Kai ši nuostata pasirenkama pirmą kartą, 
pateikiamas ekranas slapyvardžiui 
įregistruoti. Paspauskite <0> ir pereikite į 
3 veiksmą.

Slapyvardžio įregistravimas
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Slapyvardžio įregistravimas

3 Įveskite slapyvardį.
 Kaip įvesti simbolius, žr. kitame puslapyje.
 Jei naudojate numatytąjį slapyvardį 

(fotoaparato pavadinimą), pereikite į 4 
veiksmą.

 Priešingu atveju įveskite bet kokius 
simbolius, iš viso nuo 1 iki 10 simbolių.

4 Baikite nustatymus.
 Baigę, paspauskite mygtuką <M>.
 Patvirtinimo dialogo lange pasirinkite [OK / 

Gerai] ir paspauskite <0>, kad grįžtumėte 
į meniu ekraną.

Slapyvardį vėliau galėsite pakeisti ekrane [General sett. / Pagrindinės nuostatos] (102 p.).
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Slapyvardžio įregistravimas

 Įvedimo srities keitimas
Spaudydami mygtuką <Q> perjunginėkite 
viršutinę ir apatinę įvedimo sritis.

 Žymiklio perkėlimas
Žymiklį perkelkite spaudydami mygtukus 
<Y> <Z>.

 Teksto įvedimas
Apatinėje srityje spaudydami <S> krypčių mygtukus arba sukdami ratuką 
<6> pasirinkite simbolį, tada paspauskite <0>, kad įvestumėte.
Galite patikrinti, kiek simbolių įvedėte ir kiek dar galite įvesti: pažiūrėkite į 
ekrano viršutiniame dešiniajame kampe esantį laukelį [*/*].

 Simbolio šalinimas
Vieną simbolį pašalinsite paspaudę mygtuką <L>.

 Teksto įvedimo baigimas
Paspausdami mygtuką <M> patvirtinkite įvestus simbolius ir išeikite. Jei 
pateikiamas patvirtinimo dialogo langas, pasirinkite [OK / Gerai], kad 
galėtumėte išeiti.

 Teksto įvedimo atšaukimas
Jei norite atšaukti įvestą tekstą, paspauskite mygtuką <B> ir išeikite. Jei 
pateikiamas patvirtinimo dialogo langas, pasirinkite [OK / Gerai], kad 
galėtumėte išeiti.

Darbas virtualia klaviatūra
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Čia aiškinamos pagrindinės fotoaparato belaidžio ryšio funkcijų naudojimo 
operacijos. Atlikite toliau nurodytas procedūras.

1 Pasirinkite [Wi-Fi / „Wi-Fi“].
 Skirtuke [53] pasirinkite [Wi-Fi / „Wi-Fi“] ir 

paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite nuostatą [Enable / Įjungti].
 Paspausdami <Z> pasirinkite [Enable / 

Įjungti], po to paspauskite <0>.
 Jei slapyvardis (identifikavimo tikslu) 

neįregistruotas, rodomas registravimo 
ekranas. Kaip įregistruoti slapyvardį, 
žr. 14 p.

 Dabar galima pasirinkti skirtuke [53] 
esančią parinktį [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].

 Kai nustatyta nuostata [Enable / Įjungti], 
bus išjungti visi ryšiai, naudojami per 
skaitmeninį ir HDMI lizdus. Bus nustatyta 
parinkties [Eye-Fi trans. / „Eye-Fi“ 
perdavimas] nuostata [Disable / Išjungti].

3 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] pasirinkite [Wi-Fi function / 

„Wi-Fi“ funkcija] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

Pagrindinės operacijos ir nuostatos
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Pagrindinės operacijos ir nuostatos

4 Pasirinkite „Wi-Fi“ funkciją, prie 
kurios jungtis.
 Spaudydami mygtukus <W> <X> arba 

<Y> <Z> pasirinkite elementą.
 Jei ryšio nuostatos neįregistruotos, 

rodomas nuostatų ekranas.
 Jei ryšio nuostatos jau įregistruotos, 

rodomas pakartotino jungimo ekranas.

 Informacijos apie tolesnį ryšio nuostatų nustatymą žr. atitinkamuose 
puslapiuose, skirtuose prijungtinam įrenginiui ir jungimo metodui.

 Nustatykite [Enable / Įjungti], kad galėtumėte pasirinkti parinktį [Wi-Fi 
function / „W-Fi“ funkcija], esančią skirtuke [53].

 Kai draudžiama naudoti elektroninius ir belaidžio ryšio įrenginius, pvz., 
lėktuvuose ar ligoninėse, nustatykite nuostatą [Disable / Išjungti].

 Kai nustatyta [Enable / Įjungti], negalite naudoti fotoaparato kabeliu prijungę jį 
prie „Connect Station“, kompiuterio, spausdintuvo, televizoriaus ar kito 
įrenginio (19 p.).

[Wi-Fi / „Wi-Fi“]

Kol užmegztas belaidis ryšys, neatlikite veiksmų režimo pasirinkimo ratuku, kortelės 
išpjovos / baterijos skyriaus dangteliu ar kitomis dalimis. Jei nepaisysite šio nurodymo, 
galite sugadinti vaizdų duomenis arba gali sutrikti kortelės arba fotoaparato veikimas.
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Pagrindinės operacijos ir nuostatos

Belaidžio ryšio būseną galima patikrinti pagal fotoaparato „Wi-Fi“ lemputę.

* Protarpiais šviečia, kai į kortelę įrašomas arba iš jos 
nuskaitomas vaizdas.

Belaidžio ryšio būsena

„Wi-Fi“ lemputė

Ryšio būsena „Wi-Fi“ lemputė

Prijungta / siunčia duomenis / 
gauna duomenis Šviečia*

Laukia prisijungti / laukia 
pakartotinai prisijungti Mirksi

Ryšio klaida Dažnokai mirksi

Atsargumo priemonės dėl sujungimo kabeliu
 Pasirinkus parinkties [53: Wi-Fi / 53: „Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], 

atjungiamas ryšys per sąsajos kabelį arba HDMI kabelį. Nustatykite parinkties 
[53: Wi-Fi / 53: „Wi-Fi“] nuostatą [Disable / Išjungti] prieš prijungdami kabelį.

 Kabeliu sujungus fotoaparatą su „Connect Station“, kompiuteriu, spausdintuvu, 
televizoriumi ar bet kuriuo kitu įrenginiu, parinkties [Wi-Fi / „Wi-Fi“] nuostatų keisti 
nebegalima. Prieš keisdami nuostatas, atjunkite sąsajos kabelį.

Kortelės
 Jei fotoaparate nėra kortelės, jo negalima prijungti belaidžiu ryšiu. Be to, [l] ir [m] 

atvejais, fotoaparato negalima prijungti belaidžiu ryšiu, jei kortelėje nėra įrašytų 
vaizdų.

„Eye-Fi“ kortelės naudojimas
 Pasirinkus parinkties [53: Wi-Fi / 53: „Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], vaizdų 

perdavimas naudojant „Eye-Fi“ kortelę yra išjungtas.
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Norint naudoti [q] (jungti su išmaniuoju telefonu), būtinas išmanusis telefonas su 
„iOS“ arba „Android“ operacine sistema. Be to, išmaniajame telefone turi būti 
įdiegta specializuota programa „Camera Connect“ (nemokama).
 „Camera Connect“ galima atsisiųsti iš „App Store“ arba „Google Play“.
 Kokias operacinių sistemų versijas palaiko „Camera Connect“, žr. „Camera 

Connect“ atsisiuntimo svetainėje.
 Fotoaparato arba „Camera Connect“ sąsaja arba funkcijos gali pasikeisti 

atnaujinus fotoaparato mikroprograminę įrangą arba programą „Camera 
Connect“, „iOS“, „Android“ ir t. t. Tokiu atveju fotoaparato arba „Camera 
Connect“ funkcijos gali būti kitokios nei nurodyta šiame vadove pateiktuose 
ekranuose arba valdymo nurodymuose.

Pasirengimas darbui su išmaniaisiais 
telefonais
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Paprastas jungimas
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 Kaip sujungti su m (nusiųsti į žiniatinklio paslaugų svetainę), žr. „Išplėstinės 
jungimo galimybės“ (57 p.).

Belaidžio ryšio funkcijos veiksmų seka (paprastas jungimas)

q 
Išmanusis telefonas

z
 Fotoaparatas

l
Spausdintuvas

N
u

s
ta

ty
k

it
e

Užregistruokite fotoaparato slapyvardį (14 p.)

Išmaniajame telefone 
įdiekite „Camera Connect“ 

(20 p.)

Nustatykite suderinamą 
fotoaparatą (37 p.)

Nustatykite suderinamą 
spausdintuvą (47 p.)

S
u

ju
n

ki
te Fotoaparate užregistruokite ryšio paskirties vietas

(24 p.) (38 p.) (48 p.)

N
au

d
o

ki
te Nustatykite peržiūrėtinus 

vaizdus ir fotografuokite 
nuotoliniu būdu (28 p.)

Perduokite vaizdus 
(40 p.)

Spausdinkite vaizdus 
(51 p.)
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2
Jungimas su išmaniuoju

telefonu

Sujungę fotoaparatą ir išmanųjį telefoną galėsite atlikti 
nurodytus veiksmus.

• Peržiūrėti fotoaparate saugomus vaizdus išmaniuoju telefonu arba 
peržiūrėtus vaizdus įrašyti į išmanųjį telefoną.

• Išmaniuoju telefonu valdyti fotoaparatą ir fotografuoti arba keisti 
fotoaparato nuostatas.

 Prieš nustatydami ryšį išmaniajame telefone įdiekite „Camera 
Connect“ (20 p.).

 Jei norite jungti per „Wi-Fi“ prieigos tašką, žr. „Išplėstinės jungimo 
galimybės“ (57 p.).

Fotoaparato jungti su išmaniuoju telefonu neįmanoma, kai režimo pasirinkimo 
ratukas nustatytas į padėtį <k>.
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Fotoaparatą ir išmanųjį telefoną galima tiesiogiai sujungti belaidžiu ryšiu. Kadangi 
ryšiui prieigos taškas nereikalingas, galima paprastai užmegzti belaidį ryšį.
Norint užmegzti ryšį, būtina atlikti veiksmus išmaniuoju telefonu. Daugiau 
informacijos rasite išmaniojo telefono naudotojo vadove.

1 Išmaniajame telefone įdiekite 
„Camera Connect“ (20 p.).

 2 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] nustatykite parinkties [Wi-Fi / 

„Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], po to 
pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija ] (17 p.).

 Jei atsiranda slapyvardžio įregistravimo 
(identifikavimo tikslu) ekranas, 
įregistruokite slapyvardį (14 p.).

3 Pasirinkite [q].
 Pasirinkite [q] (jungti su išmaniuoju 

telefonu) ir paspauskite <0>.
 Pradės mirksėti fotoaparato „Wi-Fi“ 

lemputė.

4 Pasirinkite [Easy connection / 
Paprastas jungimas].
 Pasirinkite [Easy connection / Paprastas 

jungimas] ir paspauskite <0>.
 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 

<0>, kad pereitumėte prie kito ekrano.

Jungimas paprastojo jungimo būdu

Veiksmai išmaniuoju telefonu-1

Veiksmai fotoaparatu-1
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Jungimas paprastojo jungimo būdu

5 Atlikite veiksmus išmaniuoju telefonu 
ir sujunkite jį su fotoaparatu.
 Suaktyvinkite išmaniojo telefono „Wi-Fi“ 

funkciją ir fotoaparato LCD ekrane 
pasirinkite SSID (tinklo pavadinimą).

 Slaptažodžiui skirtoje vietoje įveskite 
fotoaparato LCD ekrane pateiktą šifravimo 
raktą.

6 Išmaniajame telefone paleiskite 
„Camera Connect“.
 Kai fotoaparato LCD ekrane bus pateiktas 

ekranas [Waiting to connect / Laukia 
prisijungti], išmaniajame telefone 
paleiskite „Camera Connect“.

 Jei išmaniajame telefone „Camera 
Connect“ neįdiegta, žr. 20 p., kaip ją įdiegti.

Veiksmai išmaniuoju telefonu-2

Išmaniojo telefono ekranas 
(pavyzdys)

Šifravimo raktas (slaptažodis)

SSID (tinklo pavadinimas)

Fotoaparato ekranas

Kai pasirenkamas jungimo būdas [Easy connection / Paprastas jungimas], SSID 
pabaigoje rodoma „_Canon0A“.
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Jungimas paprastojo jungimo būdu

7 Pasirinkite fotoaparatą, kurį norite 
sujungti su išmaniuoju telefonu.
 Programos „Camera Connect“ lange 

[Cameras / Fotoaparatai] pasirinkite ir 
bakstelėkite fotoaparatą.

8 Sujunkite su fotoaparatu.
 Užmezgus ryšį, fotoaparato LCD ekrane 

pateikiamas iliustracijoje kairėje nurodytas 
pranešimas.

 Norėdami nurodyti peržiūrėtinus vaizdus, 
paspauskite mygtuką <B>. Kaip 
nustatyti, žr. 5 veiksmą, nurodytą 33 p.

 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Pradės šviesti fotoaparato „Wi-Fi“ lemputė.
 Pateikus pranešimą, išsijungia fotoaparato 

LCD ekranas.
 Išmaniojo telefono ekrane rodomas 

pagrindinis „Camera Connect“ langas.

Veiksmai fotoaparatu-2

Įrenginio pavadinimas 
nustatytas „Camera Connect“
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Jungimas paprastojo jungimo būdu

9 Valdykite fotoaparatą naudodamiesi 
„Camera Connect“.
 Tolimesnius veiksmus atlikite 

naudodamiesi „Camera Connect“. Žr. 28 p.

Ryšio užmezgimo su išmaniuoju telefonu nustatymas baigtas.

Veiksmai išmaniuoju telefonu-3

 Įrenginio pavadinimą galite patikrinti arba pakeisti „Camera Connect“ nuostatų 
ekrane.

 Kai įrenginiai sujungti, neveikia fotoaparato automatinio išsijungimo funkcija.
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Išmanųjį telefoną, kuriame įdiegta „Camera Connect“, galima naudoti fotoaparate 
įrašytiems vaizdams peržiūrėti ir fotografuoti nuotoliniu būdu.

Toliau aprašytos pagrindinės „Camera 
Connect“ funkcijos.

[Images on camera / Vaizdai 
fotoaparate]
 Galima peržiūrėti fotoaparate įrašytus 

vaizdus.
 Fotoaparate esančius vaizdus galima 

įrašyti į išmanųjį telefoną.
 Su fotoaparate įrašytais vaizdais galima 

atlikti tokius veiksmus kaip trynimą.

[Remote live view shooting / 
Nuotolinis „Live View“ 
fotografavimas]
 Fotoaparato ekrane rodomą „Live View“ 

vaizdą galima peržiūrėti išmaniojo telefono 
ekrane.

 Galima fotografuoti nuotoliniu būdu.

[Location information / Vietos 
informacija]
 Šis fotoaparatas šios funkcijos nepalaiko.

[Camera settings / Fotoaparato 
nuostatos]
 Galima keisti fotoaparato nuostatas.

Fotoaparato valdymas išmaniuoju telefonu

Pagrindinis „Camera Connect“ langas
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Fotoaparato valdymas išmaniuoju telefonu

Išmaniojo telefono „Camera Connect“ 
ekrane bakstelėkite [e].

Ryšio nutraukimas

 Kai ryšys užmegztas, nufotografuoti neįmanoma net ir nuspaudus užrakto mygtuką 
iki galo.

 Fotografuojant nuotoliniu būdu, AF greitis gali sulėtėti.
 Atsižvelgiant į duomenų perdavimo atstumą ir ryšio būseną, vaizdo rodymas gali 

vėluoti, vaizdai gali būti rodomi netolygiai, užrakto suveikimas gali vėluoti arba gali 
kilti kitų problemų.

 Net jei filmai rodomi sąraše, jų įrašyti į išmanųjį telefoną negalima.
 Jei siunčiate RAW vaizdus į išmanųjį telefoną, išmaniajame telefone įrašytų vaizdų 

didelio ISO jautrumo sąlygojamų iškraipymų mažinimo efektas gali sumažėti. Todėl 
fotografuojant RAW vaizdus, rekomenduojama nustatyti vaizdo įrašymo kokybę 
1+73.

 Ryšys taip pat nutraukiamas, kai pasukamas režimo pasirinkimo ratukas arba 
atidaromas kortelės išpjovos / baterijos skyriaus dangtelis.

 Jei į išmanųjį telefoną siunčiate RAW vaizdus, jų dydis sumažinamas iki b ir tada 
įrašoma.

 Kai įrenginiai sujungti, neveikia fotoaparato automatinio išsijungimo funkcija.
 Kai įrenginiai sujungti, rekomenduojama išjungti išmaniojo telefono energijos 

taupymo funkciją.
 Kai fotoaparate įrašyti vaizdai įrašomi į išmanųjį telefoną, protarpiais šviečia 

fotoaparato „Wi-Fi“ lemputė.
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Fotoaparatas gali pakartotinai susijungti su išmaniuoju telefonu, jei užregistruotos 
susijungimo su juo nuostatos.

1 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] nustatykite parinkties [Wi-Fi / 

„Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], po to 
pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija]

2 Pasirinkite [q].
 Pasirinkite [q] (jungti su išmaniuoju 

telefonu) ir paspauskite <0>.

3 Pasirinkite [Connect / Jungti].
 Kai užregistruotos kelių ryšio paskirties 

vietų nuostatos, pasirinkite [Choose set. / 
Pasirinkti nuostatą], pasirinkite ryšio 
paskirties vietą, po to sujunkite su 
paskirties vieta.

 Pasirinkite parinktį [Connect / Jungti] ir 
paspauskite <0>.

 Patvirtinimo ekrane pasirinkite parinktį 
[OK / Gerai].

Pakartotinis jungimas
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Pakartotinis jungimas

4 Suaktyvinkite išmaniojo telefono 
„Wi-Fi“ funkciją.
 Jei ryšio paskirties vieta buvo pakeista, 

atkurkite nuostatą, kad sujungtumėte su 
fotoaparatu.

5 Išmaniajame telefone paleiskite 
„Camera Connect“.
 Ryšys bus užmegztas.

 Jei pakartotinai jungdami nežinote fotoaparato SSID, atlikdami 3 veiksmą pasirinkite 
[Review/change settings / Peržiūrėti / keisti nuostatas] ir patikrinkite (99 p.).

 Kai pasirenkamas jungimo būdas [Easy connection / Paprastas jungimas], SSID 
pabaigoje rodoma „_Canon0A“.
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Naudodamiesi fotoaparatu galite nurodyti, kurie vaizdai bus peržiūrimi išmaniojo 
telefono ekrane. Vaizdai gali būti nurodomi jungimo sąrankos metu arba 
nutraukus ryšį.

1 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] nustatykite parinkties [Wi-Fi / 

„Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], po to 
pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija]

2 Pasirinkite [q].
 Pasirinkite [q] (jungti su išmaniuoju 

telefonu) ir paspauskite <0>.

3 Pasirinkite parinktį [Review/change 
settings / Peržiūrėti / keisti nuostatas].
 Pasirinkite parinktį [Review/change 

settings / Peržiūrėti / keisti nuostatas] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

Peržiūrėtinų vaizdų nurodymas

Nuotoliniu būdu fotografuoti negalima, jei nustatyta bet kuri kita parinkties [Viewable 
imgs / Peržiūrėtini vaizdai] nuostata, o ne [All images / Visi vaizdai].

Pakartotinai jungdami su išmaniuoju telefonu, prieš užmegzdami ryšį patikrinkite 
peržiūrėtinų vaizdų nuostatas.
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Peržiūrėtinų vaizdų nurodymas

4 Pasirinkite parinktį [Viewable imgs / 
Peržiūrėtini vaizdai].
 Pasirinkite parinktį [Viewable imgs / 

Peržiūrėtini vaizdai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

5 Pasirinkite norimą elementą.
 Pasirinkite elementą, po to paspauskite 

<0>.
 Norėdami peržiūrėti nustatymo ekraną, 

pasirinkite parinktį [OK / Gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

[All images / Visi vaizdai]
Bus galima peržiūrėti visus fotoaparato kortelėje įrašytus vaizdus.

[Images from past days / Pastarosiomis dienomis nufotografuoti 
vaizdai]

Peržiūrėtinus vaizdus nurodykite pagal 
fotografavimo datą. Galima nurodyti nuo prieš 
devynias dienas nufotografuotų vaizdų.
 Pasirinkite elementą, po to paspauskite 

<0>.
 Pasirinkus parinktį [Images shot in past 

days / Pastarosiomis dienomis 
nufotografuoti vaizdai], bus galima 
peržiūrėti vaizdus, nufotografuotus prieš 
nurodytą skaičių dienų. Kai vietoj dienų 
skaičiaus pasirodys rodmuo <a>, 
spaudydami mygtukus <W> <X>, 
nurodykite dienų skaičių, po to paspauskite 
<0> ir pasirinkimą patvirtinkite.

 Norėdami nurodyti peržiūrėtinus vaizdus, 
pasirinkite parinktį [OK / Gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.
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Peržiūrėtinų vaizdų nurodymas

[Select by rating / Pasirinkimas pagal įvertinimą]
Peržiūrėtinus vaizdus nurodykite pagal tai, ar 
vaizdas yra įvertintas, ar ne, arba įvertinimo 
tipą.
 Norėdami nurodyti peržiūrėtinus vaizdus, 

pasirinkite įvertinimą ir paspauskite <0>.

[File number range / Failų numerių diapazonas] (pasirinkite diapazoną)

Norėdami nurodyti peržiūrėtinus vaizdus, iš 
paeiliui sunumeruotų failų pasirinkite pirmą ir 
paskutinį vaizdų seką ribojantį failą.
1 Spaudydami mygtukus <Y> <Z>, 

pasirinkite pirmą peržiūrėtiną failą.
2 Paspauskite <0>, kad ekrane pasirodytų 

vaizdų pasirinkimo ekranas.
Vaizdą pasirinkite mygtukais <Y> <Z>.
Spaudydami mygtuką <Hy>, galite 
įjungti rodyklės rodinį ir pasirinkti vaizdą.

3 Pasirinkite vaizdą ir, paspausdami mygtuką 
<0>, jį nustatykite.

4 Tokiu pat būdu nurodykite paskutinį vaizdo 
failą, kuris turėtų būti nurodytas kaip 
peržiūrėtinas.
Pasirinkite vėliau nei pasirinktas pirmasis 
nufotografuotą vaizdą.

5 Kai nurodytas pirmas ir paskutinis vaizdas, 
pasirinkite [OK / Gerai], po to paspauskite 
mygtuką <0>.

Pirmas
vaizdas

Paskutinis 
vaizdas
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Galite užregistruoti iki trijų išmaniųjų telefonų prisijungimo nuostatas.

1 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] nustatykite parinkties [Wi-Fi / 

„Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], po to 
pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija]

2 Pasirinkite [q].
 Pasirinkite [q] (jungti su išmaniuoju 

telefonu) ir paspauskite <0>.

3 Pasirinkite parinktį [Choose set. / 
Pasirinkti nuostatą].
 Pasirinkite parinktį [Choose set. / 

Pasirinkti nuostatą] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

4 Pasirinkite [SET* (not configured) / 
NUSTATYTI* (nesukonfigūruota)].
 Pasirinkite [SET* (not configured) / 

NUSTATYTI* (nesukonfigūruota)] ir 
paspauskite <0>.

 Atsiras prisijungimo nuostatų ekranas. 
Laikydamiesi ekrane rodomų nurodymų 
sukonfigūruokite prisijungimo nuostatas.

Daugybinių prisijungimų nuostatų 
registravimas

Kaip pašalinti nuostatas, žr. 100 p.
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3
Vaizdų persiuntimas iš
vieno fotoaparato į kitą

Vaizdus galima persiųsti iš vieno „Canon“ fotoaparato į kitą 
naudojant įdiegtas belaidžio ryšio funkcijas.

 Belaidis ryšys galimas su 2012 ir vėlesniais metais išleistais į rinką 
„Canon“ fotoaparatais, kuriuose įdiegtos belaidžio ryšio funkcijos ir kurie 
palaiko vaizdų perdavimą iš vieno fotoaparato į kitą. Atkreipkite dėmesį, 
kad fotoaparato negalima sujungti su „Canon“ vaizdo kameromis net jei 
jose įdiegtos belaidžio ryšio funkcijos.

 Fotoaparato negalima sujungti su „Canon“ fotoaparatais, kuriuose 
belaidžio ryšio funkcijos neįdiegtos, net jei jie palaiko „Eye-Fi“ korteles.

 Nuotraukas galima perduoti, jei failo formatas JPEG.
 Filmų perdavimo atveju gali įvykti siuntimo klaida arba nusiųstų filmų gali 

nepavykti peržiūrėti: tai priklauso nuo tikslinio fotoaparato funkcijų.
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Įregistruokite tikslinį fotoaparatą, su kuriuo sujungti belaidžiu ryšiu. Vienu metu 
fotoaparatą galima sujungti tik su vienu fotoaparatu.

1 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] nustatykite parinkties [Wi-Fi / 

„Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], po to 
pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija ] (17 p.).

 Jei atsiranda slapyvardžio įregistravimo 
(identifikavimo tikslu) ekranas, 
įregistruokite slapyvardį (14 p.).

2 Pasirinkite [z].
 Pasirinkite [z] (persiųsti vaizdus iš vieno 

fotoaparato į kitą), po to paspauskite <0>.
 Pradės mirksėti fotoaparato „Wi-Fi“ 

lemputė.

3 Nustatykite tikslinį fotoaparatą.
 Kai fotoaparato ekrane rodomas 

iliustracijoje kairėje pateiktas ekranas, ryšį 
nustatykite ir tiksliniu fotoaparatu. Kaip 
valdyti, žr. tikslinio fotoaparato naudotojo 
vadove.

 Kai ryšys užmegztas, pateikiamas kortelėje 
įrašytas vaizdas.

 Pradės šviesti fotoaparato „Wi-Fi“ lemputė.

Jungimas su fotoaparatu
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Jungimas su fotoaparatu

4 Pasirinkite siųstinus vaizdus.
 Pasirinkite vaizdus fotoaparatu, siunčiančiu 

vaizdus (40 p.).
 Neatlikite veiksmų vaizdus priimančiu 

fotoaparatu.

Ryšio užmezgimo su išmaniuoju telefonu nustatymas baigtas.
Kokius veiksmus atlikti užmezgus ryšį, žr. 40 p.

 Atminkite, kad fotoaparato peržiūros ekrane nepateikiama GPS informacija net jei 
prie gauto vaizdo ji yra pridėta. Naudojantis „Map Utility“ (EOS fotoaparatams skirta 
programinė įranga), virtualiame žemėlapyje galima peržiūrėti fotografavimo vietas.

 Prie filmų pridėta geografinio žymėjimo informacija nerodoma naudojant „Map Utility“.

 Ryšio nuostatos įrašomos / įregistruojamos su fotoaparato, su kuriuo užmegztas 
ryšys, slapyvardžiu.

 Kai įrenginiai sujungti, neveikia fotoaparato automatinio išsijungimo funkcija.
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Pasirinkite ir siųskite vaizdus po vieną.

1 Pasirinkite siųstiną vaizdą.
 Spaudydami mygtukus <Y> <Z> 

pasirinkite siųstiną vaizdą, po to 
paspauskite <0>.

 Spaudydami mygtuką <Hy>, galite 
įjungti rodyklės rodinį ir pasirinkti vaizdą.

2 Pasirinkite [Send img shown / Siųsti 
rodomą vaizdą].
 Jei norite pasirinkti siunčiamo vaizdo dydį, 

pasirinkite [Resize image / Keisti vaizdo 
dydį] ir paspauskite <0>.

 Pasirinkite [Send img shown / Siųsti 
rodomą vaizdą] ir paspauskite <0>, kad 
išsiųstumėte rodomą vaizdą.

 Perdavus vaizdą, pateikiamas 1 veiksmo 
ekranas.

 Jei norite siųsti kitą vaizdą, pakartokite 1 ir 
2 veiksmus.

3 Nutraukite ryšį.
 Paspauskite mygtuką <M>, kad 

iškviestumėte patvirtinimo dialogo langą. 
Norėdami nutraukti ryšį, pasirinkite parinktį 
[OK / Gerai] ir paspauskite mygtuką <0>.

 Ekrane vėl pasirodys ekranas [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkcija].

Vaizdų siuntimas

Vaizdų siuntimas po vieną
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Vaizdų siuntimas

Pasirinkite kelis vaizdus ir iškart juos nusiųskite.

1 Paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite [Send selected / Siųsti 
pasirinktus].
 Jei norite pasirinkti siunčiamų vaizdo dydį, 

pasirinkite [Resize image / Keisti vaizdo 
dydį] ir paspauskite <0>.

 Pasirinkite [Send selected / Siųsti 
pasirinktus] ir paspauskite <0>.

3 Pasirinkite siųstinus vaizdus.
 Spaudydami mygtukus <Y> <Z> 

pasirinkite siųstiną vaizdą, po to 
paspauskite mygtukus <W> <X>.

 Viršutiniame kairiajame ekrano kampe 
atsiras [X].

 Paspaudę mygtuką <Hy> vaizdus 
galėsite rinktis trijų vaizdų rodinyje.

 Pasirinkę siųstinus vaizdus, paspauskite 
mygtuką <Q>.

Kelių vaizdų siuntimas



42

Vaizdų siuntimas

4 Pasirinkite [Resize image / Keisti 
vaizdo dydį].
 Jei reikia – nustatykite.
 Rodomame ekrane pasirinkite vaizdo dydį 

ir paspauskite <0>.

5 Pasirinkite [Send / Siųsti].
 Pasirinkite [Send / Siųsti] ir paspauskite 

<0>.
 Pasirinkti vaizdai bus išsiųsti. Perdavus 

vaizdą, pateikiamas 1 veiksmo ekranas.
 Jei norite siųsti kitus vaizdus, pakartokite 

1 – 5 veiksmus.

6 Nutraukite ryšį.
 Paspauskite mygtuką <M>, kad 

iškviestumėte patvirtinimo dialogo langą. 
Norėdami nutraukti ryšį, pasirinkite parinktį 
[OK / Gerai] ir paspauskite mygtuką <0>.

 Ekrane vėl pasirodys ekranas [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkcija].
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Vaizdų siuntimas

 Kai ryšys užmegztas, nufotografuoti neįmanoma net ir nuspaudus užrakto mygtuką 
iki galo. Jei norite nutraukti ryšį ir pradėti fotografuoti ar atlikti kitus veiksmus, 
paspauskite mygtuką <M>, po to rodomame ekrane nutraukite ryšį. Jei norite 
nutraukti ryšį vaizdo perdavimo metu, fotoaparatu pasirinkite [Cancel / Atšaukti], po 
to nutraukite ryšį.

 Kai siunčiate daug vaizdų arba didelius failus (bendras vaizdų dydis), įsitikinkite, kad 
baterija pakankamai įkrauta, kad siuntimo metu neišsieikvotų.

 Siuntimo metu filmo failai konvertuojami: tai priklauso nuo tikslinio fotoaparato 
funkcijų. Todėl perdavimas gali užtrukti ilgiau nei įprastai.

 RAW vaizdų siųsti negalima.

 Vienu metu galima pasirinkti iki 50 failų.
 Sumažinus vaizdo dydį, pakeičiamas visų tuo pačiu metu siųstinų vaizdų dydis. 

Atminkite, kad filmai arba mažesnės nei b dydžio nuotraukos nesumažinamos.
 Parinktis [Resize:S2 / Keisti dydį:S2] būna įjungta tik jei nuotraukos užfiksuotos to 

paties modelio fotoaparatais kaip šis. Kito modelio fotoaparatais nufotografuotos 
nuotraukos siunčiamos nekeičiant jų dydžio.

 Vaizdo perdavimo metu galite atšaukti vaizdo perdavimą: pasirinkite [Cancel / 
Atšaukti]. Kai [Cancel / Atšaukti] pasirenkama vaizdus siunčiančiu fotoaparatu, vėl 
pateikiamas vaizdo pasirinkimo ekranas. Kai [Cancel / Atšaukti] pasirenkama 
vaizdus priimančiu fotoaparatu, nutraukiamas ryšys.

 Kai įrenginiai sujungti, neveikia fotoaparato automatinio išsijungimo funkcija.
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Fotoaparatas gali pakartotinai susijungti su fotoaparatu, jei užregistruotos 
susijungimo su juo nuostatos.

1 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] nustatykite parinkties [Wi-Fi / 

„Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], po to 
pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija]

2 Pasirinkite [z].
 Pasirinkite [z] (persiųsti vaizdus iš vieno 

fotoaparato į kitą), po to paspauskite <0>.

3 Pasirinkite [Connect / Jungti].
 Kai užregistruotos kelių ryšio paskirties 

vietų nuostatos, pasirinkite [Choose set. / 
Pasirinkti nuostatą], pasirinkite ryšio 
paskirties vietą, po to sujunkite su 
paskirties vieta.

 Pasirinkite parinktį [Connect / Jungti] ir 
paspauskite <0>.

 Patvirtinimo ekrane pasirinkite parinktį 
[OK / Gerai].

 Pakartotino jungimo procedūrą atlikite ir 
tiksliniu fotoaparatu.

 Pateikiami kortelėje įrašyti vaizdai ir galima 
pasirinkti siųstinus vaizdus.

 Pagal numatytąją nuostatą, nuostatoms 
suteikiamas tikslinio fotoaparato 
slapyvardžio pavadinimas.

Pakartotinis jungimas

Jei tiksliniame fotoaparate išvalomos „Wi-Fi“ nuostatos (101 p.) arba panaikinama ryšio 
nuostata (100 p.), pakartotinai ryšys nebeužmezgamas. Pasirinkite parinktį [Review/
change settings / Peržiūrėti / keisti nuostatas] ir pakeiskite nuostatas (98 p.).
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Galite užregistruoti iki trijų fotoaparatų prisijungimo nuostatas.

1 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] nustatykite parinkties [Wi-Fi / 

„Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], po to 
pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija]

2 Pasirinkite [z].
 Pasirinkite [z] (persiųsti vaizdus iš vieno 

fotoaparato į kitą), po to paspauskite <0>.

3 Pasirinkite parinktį [Choose set. / 
Pasirinkti nuostatą].
 Pasirinkite parinktį [Choose set. / 

Pasirinkti nuostatą] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

4 Pasirinkite [SET* (not configured) / 
NUSTATYTI* (nesukonfigūruota)].
 Pasirinkite [SET* (not configured) / 

NUSTATYTI* (nesukonfigūruota)] ir 
paspauskite <0>.

 Atsiras prisijungimo nuostatų ekranas. 
Laikydamiesi ekrane rodomų nurodymų 
sukonfigūruokite prisijungimo nuostatas.

Daugybinių prisijungimų nuostatų 
registravimas

 Nuostatos pavadinimą galėsite pakeisti vėliau (99 p.).
 Kaip pašalinti nuostatas, žr. 100 p.
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4
Jungimas su spausdintuvu

Šiame skirsnyje aiškinama, kaip sujungti fotoaparatą su 
spausdintuvu.

• Jungti galima su belaidžio ryšio spausdintuvais, palaikančiais 
„PictBridge“ (belaidį LAN).

• Jei norite jungti per „Wi-Fi“ prieigos tašką arba naudodami 
fotoaparato prieigos taško režimą, žr. „Išplėstinės jungimo 
galimybės“ (57 p.).
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Fotoaparatą ir spausdintuvą galima tiesiogiai sujungti belaidžiu ryšiu. Kadangi 
ryšiui prieigos taškas nereikalingas, galima paprastai spausdinti.
Norint užmegzti ryšį, būtina atlikti veiksmus spausdintuvu. Daugiau informacijos 
rasite spausdintuvo naudotojo vadove.

1 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] nustatykite parinkties [Wi-Fi / 

„Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], po to 
pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija ] (17 p.).

 Jei atsiranda slapyvardžio įregistravimo 
(identifikavimo tikslu) ekranas, 
įregistruokite slapyvardį (14 p.).

2 Pasirinkite [l].
 Pasirinkite parinktį [l] (spausdinti „Wi-Fi“ 

spausdintuvu) ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Pradės mirksėti fotoaparato „Wi-Fi“ 
lemputė.

Jungimas paprastojo jungimo būdu
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Jungimas paprastojo jungimo būdu

3 Pasirinkite [Easy connection / 
Paprastas jungimas].
 Pasirinkite [Easy connection / Paprastas 

jungimas] ir paspauskite <0>.
 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 

<0>, kad pereitumėte prie kito ekrano.

4 Nustatykite spausdintuvo „Wi-Fi“ 
nuostatas taip, kad galėtumėte 
sujungti su fotoaparatu.
 Naudotino spausdintuvo „Wi-Fi“ nuostatų 

meniu pasirinkite fotoaparato LCD ekrane 
rodomą SSID (tinklo pavadinimą).

 Slaptažodžiui skirtoje vietoje įveskite 
fotoaparato LCD ekrane pateiktą šifravimo 
raktą.

Šifravimo raktas 
(slaptažodis)

SSID (tinklo pavadinimas)

Kai pasirenkamas jungimo būdas [Easy connection / Paprastas jungimas], 
SSID pabaigoje rodoma „_Canon0A“.
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Jungimas paprastojo jungimo būdu

5 Pasirinkite spausdintuvą, su kuriuo 
norite sujungti.
 Pateiktame aptiktų spausdintuvų sąraše 

pasirinkite tą, su kuriuo norite sujungti, ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Kai kurie spausdintuvai gali pyptelėti.
 Jei spausdintuvas, su kuriuo norite sujungti 

nerodomas, pasirinkite [Search again / 
Ieškoti dar kartą] ir galbūt bus parodytas.

 Kai ryšys užmegztas, pateikiamas kortelėje 
įrašytas vaizdas.

 Pradės šviesti fotoaparato „Wi-Fi“ lemputė.

6 Pasirinkite spausdintiną vaizdą.
 Fotoaparatu pasirinkite spausdintinus 

vaizdus (51 p.).

Ryšio užmezgimo su spausdintuvu nustatymas baigtas.
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Pasirinkite ir spausdinkite po vieną vaizdą.

1 Pasirinkite spausdintiną vaizdą.
 Spaudydami mygtukus <Y> <Z> 

pasirinkite spausdintiną vaizdą, po to 
paspauskite <0>.

 Spaudydami mygtuką <Hy>, galite 
įjungti rodyklės rodinį ir pasirinkti vaizdą.

2 Pasirinkite [Print image / Spausdinti 
vaizdą].
 Pasirinkite parinktį [Print image / 

Spausdinti vaizdą] ir paspauskite <0>.
 Pasirodys spausdinimo nuostatų ekranas.

3 Spausdinkite vaizdą.
 Informacijos apie nustatymo procedūras 

rasite fotoaparato naudotojo vadovo 
skyriuje „Nuotraukų spausdinimas“.

 Išspausdinus, pateikiamas 1 veiksmo 
ekranas. Jei norite spausdinti kitą vaizdą, 
pakartokite 1 – 3 veiksmus.

4 Nutraukite ryšį.
 Paspauskite mygtuką <M>, kad 

iškviestumėte patvirtinimo dialogo langą. 
Norėdami nutraukti ryšį, pasirinkite parinktį 
[OK / Gerai] ir paspauskite mygtuką <0>.

 Ekrane vėl pasirodys ekranas [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkcija].

Spausdinimas

Spausdinimas po vieną vaizdą
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Spausdinimas

Spausdinkite nurodydami spausdinimo parinktis.

1 Paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite [Print order / Spausdinimo 
tvarka].
 Pasirinkite parinktį [Print order / 

Spausdinimo tvarka] ir paspauskite 
<0>.

 Pasirodys ekranas [Print order / 
Spausdinimo tvarka].

3 Nustatykite spausdinimo parinktis.
 Informacijos apie nustatymo procedūras 

rasite fotoaparato naudotojo vadovo 
skyriuje „Nuotraukų spausdinimas“.

 Jei spausdinimo tvarka buvo nustatyta 
prieš užmezgant ryšį, pereikite į 4 veiksmą.

4 Pasirinkite [Print / Spausdinti].
 Parinktį [Print / Spausdinti] galima 

pasirinkti tik kai pasirinktas vaizdas ir 
spausdintuvas pasirengęs spausdinti.

 Pasirinkite parinktį [Print / Spausdinti] ir 
paspauskite <0>.

 Vykdykite ekrane pateikimus nurodymus ir 
spausdinkite.

 Išspausdinus, vėl atsiras ekranas [Print 
order / Spausdinimo tvarka].

Spausdinimas nurodant parinktis
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Spausdinimas

5 Nutraukite ryšį.
 Kad grįžtumėte į 1 veiksmo ekraną, 

paspauskite mygtuką <M>.
 Paspauskite mygtuką <M> dar kartą, 

kad iškviestumėte patvirtinimo dialogo 
langą. Norėdami nutraukti ryšį, pasirinkite 
parinktį [OK / Gerai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Ekrane vėl pasirodys ekranas [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkcija].

 Kai ryšys užmegztas, nufotografuoti neįmanoma net ir nuspaudus užrakto mygtuką 
iki galo.

 Kai spausdinate daug vaizdų arba didelius failus (bendras vaizdų dydis), įsitikinkite, 
kad baterija pakankamai įkrauta, kad siuntimo metu neišsieikvotų.

 Filmų spausdinti negalima.
 Pasirinkus [Print order / Spausdinimo tvarka] negalima spausdinti RAW vaizdų. 

Kai spausdinate, pasirinkite [Print image / Spausdinti vaizdą] ir spausdinkite.
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Fotoaparatas gali pakartotinai susijungti su spausdintuvu, jei užregistruotos 
susijungimo su juo nuostatos.

1 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] nustatykite parinkties [Wi-Fi / 

„Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], po to 
pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija]

2 Pasirinkite [l].
 Pasirinkite parinktį [l] (spausdinti „Wi-Fi“ 

spausdintuvu) ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Pasirinkite [Connect / Jungti].
 Kai užregistruotos kelių ryšio paskirties 

vietų nuostatos, pasirinkite [Choose set. / 
Pasirinkti nuostatą], pasirinkite ryšio 
paskirties vietą, po to sujunkite su 
paskirties vieta.

 Pasirinkite parinktį [Connect / Jungti] ir 
paspauskite <0>.

 Patvirtinimo ekrane pasirinkite parinktį [OK / 
Gerai].

 Fotoaparatas pats pakartotinai susijungs su 
spausdintuvu.

 Jei spausdintuvo ryšio paskirties vieta buvo 
pakeista, prieš atlikdami šį veiksmą, 
atkurkite nuostatą, kad sujungtumėte su 
fotoaparatu.

Pakartotinis jungimas

 Jei pakartotinai jungdami nežinote fotoaparato SSID, atlikdami 3 veiksmą pasirinkite 
[Review/change settings / Peržiūrėti / keisti nuostatas] ir patikrinkite (99 p.).

 Kai naudojamas jungimo būdas [Easy connection / Paprastas jungimas], SSID 
pabaigoje pridedama „_Canon0A“.



55

Šiame fotoaparate galite užregistruoti iki trijų spausdintuvų prisijungimo nuostatas.

1 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] nustatykite parinkties [Wi-Fi / 

„Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], po to 
pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija]

2 Pasirinkite [l].
 Pasirinkite parinktį [l] (spausdinti „Wi-Fi“ 

spausdintuvu) ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Pasirinkite parinktį [Choose set. / 
Pasirinkti nuostatą].
 Pasirinkite parinktį [Choose set. / 

Pasirinkti nuostatą] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

4 Pasirinkite [SET* (not configured) / 
NUSTATYTI* (nesukonfigūruota)].
 Pasirinkite [SET* (not configured) / 

NUSTATYTI* (nesukonfigūruota)] ir 
paspauskite <0>.

 Atsiras prisijungimo nuostatų ekranas. 
Laikydamiesi ekrane rodomų nurodymų 
sukonfigūruokite prisijungimo nuostatas.

Daugybinių prisijungimų nuostatų registravimas

Kaip pašalinti nuostatas, žr. 100 p.
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Išplėstinės jungimo
galimybės
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 Kaip prijungti prie z (persiųsti vaizdus iš vieno fotoaparato į kitą), žr. skyriuje 
„Paprastas jungimas“ (21 p.).

* Pateikiant nurodymus daroma prielaida, kad veiksmai atliekami tik tada, kai kiekvienas 
įrenginys, pavyzdžiui, išmanusis telefonas, jau yra sujungtas su „Wi-Fi“ prieigos tašku.

* Informacijos apie parinktį [Camera access point mode / Fotoaparato prieigos taško 
režimas] žr. 74 p.

Belaidžio LAN funkcijos veiksmų seka 
(išplėstinės jungimo galimybės)

q
Išmanusis telefonas

l
Spausdintuvas

m
Žiniatinklio paslaugų 

svetainė

N
u

s
ta

ty
ki

te

Įregistruokite slapyvardį (14 p.)

Išmaniajame telefone 
įdiekite „Camera Connect“ 

(20 p.)

• Užregistruokite 
svetainėje CANON 
iMAGE GATEWAY 
(76 p.)

• Fotoaparate 
užregistruokite 
žiniatinklio paslaugų 
svetaines (77 p.)Sujunkite kiekvieną įrenginį su „Wi-Fi“ prieigos tašku*

S
u

ju
n

ki
te

Sujunkite fotoaparatą su „Wi-Fi“ prieigos tašku

(59 p.) (75 p.)

Sujunkite fotoaparatą su kiekvienu įrenginiu

(25 p.) (50 p.)

N
au

d
o

ki
te Nustatykite peržiūrėtinus 

vaizdus ir fotografuokite 
nuotoliniu būdu (28 p.)

Spausdinkite vaizdus 
(51 p.)

Įrašykite ir bendrinkite 
vaizdus (90 p.)
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5
Jungimas pasirenkant

tinklą

Šiame skyriuje daugiausia aiškinama, kaip jungti naudojantis 
„Wi-Fi“ prieigos tašku. Sujungę su „Wi-Fi“ prieigos tašku 
galėsite naudotis nurodytomis „Wi-Fi“ funkcijomis.

• Jungti su išmaniuoju telefonu
• Spausdinti vaizdus „Wi-Fi“ spausdintuvu
• Siųsti vaizdus į žiniatinklio paslaugų svetaines*

* Norėdami siųsti vaizdus į žiniatinklio paslaugų svetaines, praleiskite šį skyrių ir 
iškart atsiverskite 75 puslapį.
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Iš pradžių patikrinkite, ar prieigos taškas palaiko WPS* protokolą, įgalinantį 
paprastai sujungti „Wi-Fi“ ryšį palaikančius įrenginius.
Jei nežinote, ar Jūsų naudojamas prieigos taškas yra suderinamas su WPS 
protokolu, pasiskaitykite prieigos taško naudotojo vadovą arba kitus dokumentus.
* „Wi-Fi“ apsaugotoji sąranka

 Jei WPS protokolas palaikomas
Numatyti du toliau nurodyti jungimo būdai. Ryšį užmegzti paprasčiau 
naudojantis WPS (PBC režimu).
• Jungimas per WPS (PBC režimas): atlikite 61 ir tolesniuose puslapiuose 

nurodytus veiksmus.
• Jungimas per WPS (PIN režimas): atlikite 65 ir tolesniuose puslapiuose 

nurodytus veiksmus.

 Jei WPS protokolas nepalaikomas
• Rankinis jungimas į aptiktą tinklą: atlikite 69 ir tolesniuose puslapiuose 

nurodytus veiksmus.

Prieigos taško šifravimas
Šis fotoaparatas palaiko toliau nurodytas [Authentication / Autentifikavimas] ir 
[Encryption settings / Šifravimo nuostatos] parinktis. Todėl prieigos taške turi 
būti naudojamas vienas iš šių šifravimo metodų.
 [Authentication / Autentifikavimas]: atviroji sistema, bendrinamas kodas 

arba WPA / WPA2-PSK
 [Encryption settings / Šifravimo nuostatos]: WEP, TKIP arba AES

Prieigos taško tipo patikrinimas

 Jei suaktyvintos prieigos taško slėpimo funkcijos, ryšys gali būti išjungtas. 
Išjunkite slėpimo funkcijas.

 Jei ketinate prisijungti prie administruojamo tinklo, pasiteiraukite administratoriaus 
apie nustatymo procedūrą.

Jei tinklas atlieka filtravimą pagal MAC adresą, prieigos taške užregistruokite fotoaparato 
MAC adresą. MAC adresą galite sužinoti ekrane [General sett. / Pagrindinės nuostatos] 
(102 p.).



61

Šis jungimo režimas galimas naudojant prieigos tašką, suderinamą su WPS 
protokolu. Pasirinkus jungimo paspaudžiant mygtuką režimą (PBC režimą), 
fotoaparatas ir prieigos taškas sujungiami paspaudus prieigos taško WPS 
mygtuką.
 Jei netoliese veikia keli prieigos taškai, ryšį užmegzti gali būti sunkiau. 

Tokiu atveju ryšiui užmegzti pasitelkite parinktį [WPS (PIN mode) / WPS 
(PIN režimas)].

 Prieš užmegzdami ryšį susiraskite prieigos taško WPS mygtuką.
 Ryšio užmezgimas gali trukti apie vieną minutę.

1 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] nustatykite parinkties [Wi-Fi / 

„Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], po to 
pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ funkcija ] 
(17 p.).

 Jei atsiranda slapyvardžio įregistravimo 
(identifikavimo tikslu) ekranas, įregistruokite 
slapyvardį (14 p.).

2 Pasirinkite norimą elementą.
 Pasirinkite [q] arba [l] ir paspauskite 

mygtuką <0>.
 Pradės mirksėti fotoaparato „Wi-Fi“ 

lemputė.

3 Pasirinkite parinktį [Select a network / 
Pasirinkti tinklą].
 Pasirinkite parinktį [Select a network / 

Pasirinkti tinklą] ir paspauskite <0>.
 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 

<0>, kad pereitumėte prie kito ekrano.

Jungimas per WPS (PBC režimas)
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Jungimas per WPS (PBC režimas)

4 Pasirinkite [Connect with WPS / 
Jungti naudojant WPS].
 Pasirinkite parinktį [Connect with WPS / 

Jungti naudojant WPS] ir paspauskite 
<0>.

5 Pasirinkite [WPS (PBC mode) / WPS 
(PBC režimas)].
 Pasirinkite [WPS (PBC mode) / WPS 

(PBC režimas)] ir paspauskite <0>.
 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 

<0>, kad pereitumėte prie kito ekrano.

6 Sujunkite su prieigos tašku.
 Paspauskite prieigos taško WPS mygtuką. 

Informacijos apie tai, kur yra mygtukas ir 
kaip ilgai jį reikia spausti, rasite prieigos 
taško naudotojo vadove.

 Norėdami užmegzti ryšį su prieigos tašku, 
pasirinkite parinktį [OK / Gerai] ir 
paspauskite <0>.

 Kai užmezgamas ryšys su prieigos tašku, 
pateikiamas kitas ekranas.

Informacijos apie atliekant 4 veiksmą rodomą parinktį [Camera access point mode / 
Fotoaparato prieigos taško režimas] žr. 74 p.
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Jungimas per WPS (PBC režimas)

7 Pasirinkite parinktį [Auto setting / 
Automatinis nustatymas].
 Pasirinkite parinktį [Auto setting / 

Automatinis nustatymas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 
<0>, kad parodytų 2 veiksmu (64 p.) 
pasirinktos „Wi-Fi“ funkcijos nustatymo 
ekraną.

 Jei pasirinkus [Auto setting / Automatinis 
nustatymas] gaunama klaida arba jei 
norite nuostatas nurodyti rankiniu būdu,
žr. 124 p.

IP adresą galima nustatyti automatiškai tik DHCP serverių, prieigos taškų arba kelvedžių 
su DHCP serverio funkcijomis aplinkose, kuriose IP adresai ir susijusios nuostatos 
priskiriamos automatiškai.
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Jungimas per WPS (PBC režimas)

Šiame skirsnyje aiškinama, kaip nustatyti „Wi-Fi“ funkcijos ekranus. Perskaitykite 
puslapį, kuriame yra aprašyta pasirinkta „Wi-Fi“ funkcija.

Jungimas su išmaniuoju telefonu
 6 veiksmas 25 p.

Nuotraukų spausdinimas „Wi-Fi“ 
spausdintuvu
 5 veiksmas 50 p.

„Wi-Fi“ funkcijos nuostatų nurodymas
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Šis jungimo režimas galimas naudojant prieigos tašką, suderinamą su WPS 
protokolu. Naudojantis jungimo su PIN kodu režimu (PIN režimu), norint užmegzti 
„Wi-Fi“ ryšį, prieigos taške reikia įvesti fotoaparato ekrane pateiktą 8 skaitmenų 
identifikavimo numerį.
 Net jei netoliese yra keletas veikiančių prieigos taškų, naudojantis šiuo 

bendrintu identifikavimo numeriu galima nustatyti santykinai patikimą ryšį.
 Ryšio užmezgimas gali trukti apie vieną minutę.

1 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] nustatykite parinkties [Wi-Fi / 

„Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], po to 
pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija ] (17 p.).

 Jei atsiranda slapyvardžio įregistravimo 
(identifikavimo tikslu) ekranas, 
įregistruokite slapyvardį (14 p.).

2 Pasirinkite norimą elementą.
 Pasirinkite [q] arba [l] ir paspauskite 

mygtuką <0>.
 Pradės mirksėti fotoaparato „Wi-Fi“ 

lemputė.

3 Pasirinkite parinktį [Select a network / 
Pasirinkti tinklą].
 Pasirinkite parinktį [Select a network / 

Pasirinkti tinklą] ir paspauskite <0>.
 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 

<0>, kad pereitumėte prie kito ekrano.

Jungimas per WPS (PIN režimas)



66

Jungimas per WPS (PIN režimas)

4 Pasirinkite [Connect with WPS / 
Jungtis naudojant WPS].
 Pasirinkite parinktį [Connect with WPS / 

Jungti naudojant WPS] ir paspauskite 
<0>.

5 Pasirinkite [WPS (PIN mode) / WPS 
(PIN režimas)].
 Pasirinkite [WPS (PIN mode) / WPS 

(PIN režimas)] ir paspauskite <0>.
 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 

<0>, kad pereitumėte prie kito ekrano.

6 Prieigos taške įveskite PIN kodą.
 Prieigos taške įveskite fotoaparato LCD 

ekrane nurodytą 8 skaitmenų PIN kodą.
 Daugiau informacijos apie PIN kodų 

įvedimą prieigos taške rasite prieigos taško 
naudotojo vadove.

 Įvedę PIN kodą pasirinkite parinktį [OK / 
Gerai] ir paspauskite <0>.

Informacijos apie atliekant 4 veiksmą rodomą parinktį [Camera access point mode / 
Fotoaparato prieigos taško režimas] žr. 74 p.
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Jungimas per WPS (PIN režimas)

7 Prijunkite prie prieigos taško.
 Norėdami užmegzti ryšį su prieigos tašku, 

pasirinkite parinktį [OK / Gerai] ir 
paspauskite <0>.

 Kai užmezgamas ryšys su prieigos tašku, 
pateikiamas kitas ekranas.

8 Pasirinkite parinktį [Auto setting / 
Automatinis nustatymas].
 Pasirinkite parinktį [Auto setting / 

Automatinis nustatymas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 
<0>, kad parodytų 2 veiksmu (68 p.) 
pasirinktos „Wi-Fi“ funkcijos nustatymo 
ekraną.

 Jei pasirinkus [Auto setting / Automatinis 
nustatymas] gaunama klaida arba jei 
norite nuostatas nurodyti rankiniu būdu, 
žr. 124 p.

IP adresą galima nustatyti automatiškai tik DHCP serverių, prieigos taškų arba kelvedžių 
su DHCP serverio funkcijomis aplinkose, kuriose IP adresai ir susijusios nuostatos 
priskiriamos automatiškai.
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Jungimas per WPS (PIN režimas)

Šiame skirsnyje aiškinama, kaip nustatyti „Wi-Fi“ funkcijos ekranus. Perskaitykite 
puslapį, kuriame yra aprašyta pasirinkta „Wi-Fi“ funkcija.

Jungimas su išmaniuoju telefonu
 6 veiksmas 25 p.

Nuotraukų spausdinimas „Wi-Fi“ 
spausdintuvu
 5 veiksmas 50 p.

„Wi-Fi“ funkcijos nuostatų nurodymas
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Norėdami užmegzti ryšį, netoliese esančių aktyvių prieigos taškų sąraše 
pasirinkite prieigos taško, su kurio sujungti, SSID (arba ESS-ID).

1 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] nustatykite parinkties [Wi-Fi / 

„Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], po to 
pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija ] (17 p.).

 Jei atsiranda slapyvardžio įregistravimo 
(identifikavimo tikslu) ekranas, 
įregistruokite slapyvardį (14 p.).

2 Pasirinkite norimą elementą.
 Pasirinkite [q] arba [l] ir paspauskite 

mygtuką <0>.
 Pradės mirksėti fotoaparato „Wi-Fi“ 

lemputė.

3 Pasirinkite parinktį [Select a network / 
Pasirinkti tinklą].
 Pasirinkite parinktį [Select a network / 

Pasirinkti tinklą] ir paspauskite <0>.
 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 

<0>, kad pereitumėte prie kito ekrano.

Rankinis jungimas į aptiktą tinklą

Prieigos taško pasirinkimas
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Rankinis jungimas į aptiktą tinklą

4 Pasirinkite prieigos tašką.
 Jei norite pasirinkti prieigos tašką, su 

kuriuo sujungti, prieigos taškų sąraše 
spauskite mygtukus <W> arba <X>, tada 
paspauskite <0>.

(1) SSID
(2) Jei prieigos taškas užšifruotas, ekrane pateikiama piktograma
(3) Naudojamas kanalas

[Refresh / Atnaujinti] ir [Manual settings / Rankinės nuostatos]
 Atlikdami 4 veiksmą slinkite ekranu žemyn iki ekrane atsiras [Refresh / 

Atnaujinti] ir [Manual settings / Rankinės nuostatos].
 Jei norite dar kartą ieškoti prieigos taškų, pasirinkite [Refresh / Atnaujinti].
 Jei norite rankiniu būdu sukonfigūruoti prieigos taško nuostatas, pasirinkite 

[Manual settings / Rankinės nuostatos]. Virtualia klaviatūra įveskite SSID ir, 
vadovaudamiesi pateikiamais nurodymais, sukonfigūruokite nuostatas.

(1) (2) (3)

Informacijos apie atliekant 4 veiksmą rodomą parinktį [Camera access point mode / 
Fotoaparato prieigos taško režimas] žr. 74 p.
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Rankinis jungimas į aptiktą tinklą

 Įveskite nurodytą prieigos taško šifravimo raktą (slaptažodį). Išsamesnės 
informacijos apie priskirtą šifravimo raktą rasite prieigos taško naudotojo 
vadove.

 Atliekant 5 – 7 veiksmus rodomi ekranai gali skirtis priklausomai nuo prieigos 
taškui priskirto autentifikavimo ir šifravimo metodo.

 Jei pateikiamas ekranas [IP address set. / IP adreso nustatymas], o ne 
ekranai, kurie pateikiami atliekant 5 – 7 veiksmus, pereikite prie 8 veiksmo.

5 Pasirinkite rakto indeksą.
 Ekranas [Key index / Rakto indeksas] 

pateikiamas tik tada, kai prieigos taškas 
naudoja WEP šifravimo metodą.

 Pasirinkite prieigos taškui priskirto rakto 
indekso numerį ir paspauskite <0>.

 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 
<0>, kad pereitumėte prie kito ekrano.

6 Pasirinkite rakto formatą ir naudotinų 
simbolių skaičių.
 Pasirinkite rakto formatą ir naudotinų 

simbolių skaičių, tada paspauskite <0>.
 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 

<0>, kad pereitumėte prie kito ekrano.

7 Įveskite šifravimo raktą.
 Virtualia klaviatūra (16 p. ) įveskite 

šifravimo raktą, po to paspauskite mygtuką 
<M>.

 Pateikiamas ekranas [IP address set. / 
IP adreso nustatymas] (72 p.).

Prieigos taško šifravimo rakto įvedimas
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Rankinis jungimas į aptiktą tinklą

8 Pasirinkite [Auto setting / Automatinis 
nustatymas].
 Pasirinkite parinktį [Auto setting / 

Automatinis nustatymas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 
<0>, kad iškviestumėte 2 veiksmu (73 p.) 
pasirinktos „Wi-Fi“ funkcijos ekraną.

 Jei pasirinkus [Auto setting / Automatinis 
nustatymas] gaunama klaida arba jei 
norite nuostatas nurodyti rankiniu būdu, 
žr. 124 p.

IP adreso nustatymas

IP adresą galima nustatyti automatiškai tik DHCP serverių, prieigos taškų arba kelvedžių 
su DHCP serverio funkcijomis aplinkose, kuriose IP adresai ir susijusios nuostatos 
priskiriamos automatiškai.
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Rankinis jungimas į aptiktą tinklą

Šiame skirsnyje aiškinama, kaip nustatyti „Wi-Fi“ funkcijos ekranus. Perskaitykite 
puslapį, kuriame yra aprašyta pasirinkta „Wi-Fi“ funkcija.

Jungimas su išmaniuoju telefonu
 6 veiksmas 25 p.

Nuotraukų spausdinimas „Wi-Fi“ 
spausdintuvu
 5 veiksmas 50 p.

„Wi-Fi“ funkcijos nuostatų nurodymas
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Rankinis jungimas į aptiktą tinklą

Fotoaparato prieigos taško režimas yra ryšio 
režimas, skirtas fotoaparatui tiesiogiai sujungti 
su kiekvienu įrenginiu.
Rodoma, kai parinktyje [Wi-Fi function / 
„Wi-Fi“ funkcija] pasirenkama [q] arba [l].

Fotoaparato prieigos taško režimu galimi šie 
du toliau nurodyti jungimo būdai.
 [Easy connection / Paprastas jungimas]: 

kaip užmegzti ryšį, žr. 24 arba 48 p.
 [Manual connection / Rankinis 

jungimas]: kaip užmegzti ryšį, žr. arba 
122 p.

Fotoaparato prieigos taško režimas
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6
Jungimas su žiniatinklio

paslaugų svetaine

Fotoaparate galite užregistruoti įvairių žiniatinklio paslaugų 
svetainių ir siųsti į jas fotoaparate saugomus vaizdus.
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Norėdami siųsti vaizdus į žiniatinklio paslaugų svetaines, turite prisijungti CANON 
iMAGE GATEWAY nario vardu (nemokamai).
Tapę CANON iMAGE GATEWAY nariu galite savo nufotografuotus vaizdus 
publikuoti internetiniuose albumuose ir naudotis įvairiomis kitomis paslaugomis. 
Šiuo tinklalapiu, kaip tiltu, galite naudotis ir bendrindami nuotraukas 
užregistruotose žiniatinklio paslaugų svetainėse. Kompiuteriu ar kitu įrenginiu 
prisijunkite prie interneto, pasiekite „Canon“ svetainę (www.canon.com/cig) ir 
patikrinkite, kuriose šalyse ir regionuose šios paslaugos palaikomos, po to 
prisiregistruokite vadovaudamiesi pateikiamomis instrukcijomis.
Jei ketinate naudotis ne tik CANON iMAGE GATEWAY žiniatinklio paslaugomis, 
turite turėti kiekvienos jų paskyras. Daugiau informacijos rasite sudominusių 
žiniatinklio paslaugų tinklalapiuose.

Pasirengimas darbui su žiniatinklio paslaugų 
svetainėmis

Prisijungimas CANON iMAGE GATEWAY nario vardu

 Žiniatinklio paslauga CANON iMAGE GATEWAY nepalaikoma tam tikrose šalyse ir 
regionuose. Informacija apie šalis ir regionus, kuriuose paslauga palaikoma, pateikta 
„Canon“ svetainėje (www.canon.com/cig).

 Norėdami pasinaudoti CANON iMAGE GATEWAY turite turėti galimybę prisijungti 
prie interneto. (Būtina turėti interneto tiekėjo sukurtą paskyrą, įdiegtą naršyklę ir 
tinkami veikiančią ryšio liniją.)

 Informacijos apie žiniatinklio naršyklės versijas ir prisijungimui prie CANON iMAGE 
GATEWAY reikalingas nuostatas rasite CANON iMAGE GATEWAY tinklalapyje.

 Prisijungimo prie interneto tiekėjo ir prisijungimo prie prieigos taško bei ryšio tiekimo 
paslaugų mokesčiai skaičiuojami atskirai.

 Jei būtų pakeistos registruotos žiniatinklio paslaugų svetainės paslaugos funkcijos, 
veikti gali kitaip nei nurodyta šiame vadove arba ja naudotis gali būti neįmanoma.

 Kaip užsiregistruoti nariu, žr. CANON iMAGE GATEWAY tinklalapio žinyną.

Informacijos apie žiniatinklio paslaugų svetaines, kurias galima naudoti su šio 
fotoaparato belaidžio ryšio funkcijomis, žr. CANON iMAGE GATEWAY tinklalapyje.

http://www.canon.com/cig
http://www.canon.com/cig
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Pasirengimas darbui su žiniatinklio paslaugų svetainėmis

Kompiuteryje paleiskite programą „EOS Utility“, prisijunkite prie CANON iMAGE 
GATEWAY, nustatykite fotoaparato nuostatas taip, kad galėtumėte prisijungti prie 
žiniatinklio paslaugų svetainių.
Daugiau informacijos rasite „EOS Utility“ naudotojo vadove.
Kaip gauti „EOS Utility“ ir „EOS Utility“ naudotojo vadovą, žr. fotoaparato 
naudotojo vadove.

Toliau pateikta bendra vaizdų siuntimo į žiniatinklio paslaugų svetaines tvarka.

1 Kompiuteryje įdiekite „EOS Utility“.
Jei jau įdiegėte ją, pereikite prie 2 veiksmo.

2 Naudodamiesi kompiuteriu prisijunkite prie „Canon“ tinklalapio 
ir užsiregistruokite CANON iMAGE GATEWAY nariu 
(nemokamai).
Jei jau esate narys, pereikite prie 3 veiksmo.

3 Atskirai parduodamu sąsajos kabeliu sujunkite fotoaparatą su 
kompiuteriu.
Prieš sujungdami nustatykite parinkties [53: Wi-Fi / 53: „Wi-Fi“] nuostatą 
[Disable / Išjungti].

4 Kompiuteryje paleiskite programą „EOS Utility“, prisijunkite 
prie CANON iMAGE GATEWAY, nustatykite fotoaparato 
nuostatas taip, kad galėtumėte prisijungti prie žiniatinklio 
paslaugų svetainių.
Daugiau informacijos rasite „EOS Utility“ naudotojo vadove.

5 Atjunkite sąsajos kabelį.

6 Sujunkite fotoaparatą su „Wi-Fi“ prieigos tašku (78 p.).

7 Siųskite vaizdus į fotoaparate užregistruotą žiniatinklio 
paslaugų svetainę (90 p.).
Galite bendrinti vaizdus su šeimos nariais ir draugais: nusiųskite vaizdus iš 
fotoaparato į fotoaparate užregistruotą žiniatinklio paslaugų svetainę arba 
siųskite internetinių albumų saitus.

Žiniatinklio svetainių naudojimui reikalingų nuostatų konfigūravimas
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Iš pradžių patikrinkite, ar prieigos taškas palaiko WPS* protokolą, įgalinantį 
paprastai sujungti „Wi-Fi“ ryšį palaikančius įrenginius.
Jei nežinote, ar Jūsų naudojamas prieigos taškas yra suderinamas su WPS 
protokolu, pasiskaitykite prieigos taško naudotojo vadovą arba kitus dokumentus.
* „Wi-Fi“ apsaugotoji sąranka

 Jei WPS protokolas palaikomas
Numatyti du toliau nurodyti jungimo būdai. Ryšį užmegzti paprasčiau 
naudojantis WPS (PBC režimu).
• Jungimas per WPS (PBC režimas): atlikite 79 ir tolesniuose puslapiuose 

nurodytus veiksmus.
• Jungimas per WPS (PIN režimas): atlikite 82 ir tolesniuose puslapiuose 

nurodytus veiksmus.

 Jei WPS protokolas nepalaikomas
• Rankinis jungimas į aptiktą tinklą: atlikite 85 ir tolesniuose puslapiuose 

nurodytus veiksmus.

Prieigos taško šifravimas
Šis fotoaparatas palaiko toliau nurodytas [Authentication / Autentifikavimas] ir 
[Encryption settings / Šifravimo nuostatos] parinktis. Todėl prieigos taške turi 
būti naudojamas vienas iš šių šifravimo metodų.
 [Authentication / Autentifikavimas]: atviroji sistema, bendrinamas kodas 

arba WPA / WPA2-PSK
 [Encryption settings / Šifravimo nuostatos]: WEP, TKIP arba AES

Prieigos taško tipo patikrinimas

 Jei suaktyvintos prieigos taško slėpimo funkcijos, ryšys gali būti išjungtas. 
Išjunkite slėpimo funkcijas.

 Jei ketinate prisijungti prie administruojamo tinklo, pasiteiraukite administratoriaus 
apie nustatymo procedūrą.

Jei tinklas atlieka filtravimą pagal MAC adresą, prieigos taške užregistruokite fotoaparato 
MAC adresą. MAC adresą galite sužinoti ekrane [General sett. / Pagrindinės 
nuostatos] (102 p.).
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Šis jungimo režimas galimas naudojant prieigos tašką, suderinamą su WPS 
protokolu. Pasirinkus jungimo paspaudžiant mygtuką režimą (PBC režimą), 
fotoaparatas ir prieigos taškas sujungiami paspaudus prieigos taško WPS 
mygtuką.
 Jei netoliese veikia keli prieigos taškai, ryšį užmegzti gali būti sunkiau. 

Tokiu atveju ryšiui užmegzti pasitelkite parinktį [WPS (PIN mode) / WPS 
(PIN režimas)].

 Prieš užmegzdami ryšį susiraskite prieigos taško WPS mygtuką.
 Ryšio užmezgimas gali trukti apie vieną minutę.

1 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] nustatykite parinkties [Wi-Fi / 

„Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], po to 
pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija ] (17 p.).

 Jei atsiranda slapyvardžio įregistravimo 
(identifikavimo tikslu) ekranas, 
įregistruokite slapyvardį (14 p.).

2 Pasirinkite [m].
 Pasirinkite parinktį [m] (įkelti į žiniatinklio 

paslaugų svetainę) ir paspauskite mygtuką 
<0>.

Jungimas per WPS (PBC režimas)
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Jungimas per WPS (PBC režimas)

3 Pasirinkite žiniatinklio paslaugų 
svetainę.
 Pasirinkite žiniatinklio paslaugų svetainę, 

prie kurios norite prisijungti, ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Turinys ir užsakomų elementų sąrašas 
priklausys nuo nuostatų (77 p.)

 Prijungiamą žiniatinklio paslaugų svetainę 
vėliau galėsite pakeisti pakartotinai 
jungdami (94 p.).

 Pradės mirksėti fotoaparato „Wi-Fi“ 
lemputė.

 Atsižvelgiant į pasirinktą žiniatinklio 
paslaugų svetainę, pateikiamas ekranas 
[Send to / Siuntimas į]. Pasirinkite 
paskirties vietą (89 p.).

4 Pasirinkite [Connect with WPS / 
Jungtis naudojant WPS].
 Pasirinkite parinktį [Connect with WPS / 

Jungti naudojant WPS] ir paspauskite 
<0>.

5 Pasirinkite [WPS (PBC mode) / WPS 
(PBC režimas)].
 Pasirinkite [WPS (PBC mode) / WPS 

(PBC režimas)] ir paspauskite <0>.
 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 

<0>, kad pereitumėte prie kito ekrano.
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Jungimas per WPS (PBC režimas)

6 Prijunkite prie prieigos taško.
 Paspauskite prieigos taško WPS mygtuką. 

Informacijos apie tai, kur yra mygtukas ir 
kaip ilgai jį reikia spausti, rasite prieigos 
taško naudotojo vadove.

 Norėdami užmegzti ryšį su prieigos tašku, 
pasirinkite parinktį [OK / Gerai] ir 
paspauskite <0>.

 Kai užmezgamas ryšys su prieigos tašku, 
pateikiamas kitas ekranas.

7 Pasirinkite parinktį [Auto setting / 
Automatinis nustatymas].
 Pasirinkite parinktį [Auto setting / 

Automatinis nustatymas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 
<0>, kad pateiktumėte kortelėje įrašytą 
vaizdą.

 Pradės šviesti fotoaparato „Wi-Fi“ lemputė.
 Jei pasirinkus [Auto setting / Automatinis 

nustatymas] gaunama klaida arba jei 
norite nuostatas nurodyti rankiniu būdu, 
žr. 124 p.

8 Pasirinkite siųstiną (-us) vaizdą (-us).
 Pasirinkite ir siųskite vaizdą (-us). Kaip 

siųsti vaizdus, skaitykite 90 puslapyje.

Jungimo su žiniatinklio paslaugų svetainėmis nuostatos nustatytos.

IP adresą galima nustatyti automatiškai tik DHCP serverių, prieigos taškų arba kelvedžių 
su DHCP serverio funkcijomis aplinkose, kuriose IP adresai ir susijusios nuostatos 
priskiriamos automatiškai.
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Šis jungimo režimas galimas naudojant prieigos tašką, suderinamą su WPS 
protokolu. Naudojantis jungimo su PIN kodu režimu (PIN režimu), norint užmegzti 
„Wi-Fi“ ryšį, prieigos taške reikia įvesti fotoaparato ekrane pateiktą 8 skaitmenų 
identifikavimo numerį.
 Net jei netoliese yra keletas veikiančių prieigos taškų, naudojantis šiuo 

bendrintu identifikavimo numeriu galima nustatyti santykinai patikimą ryšį.
 Ryšio užmezgimas gali trukti apie vieną minutę.

1 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] nustatykite parinkties [Wi-Fi / 

„Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], po to 
pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija ] (17 p.).

 Jei atsiranda slapyvardžio įregistravimo 
(identifikavimo tikslu) ekranas, 
įregistruokite slapyvardį (14 p.).

2 Pasirinkite [m].
 Pasirinkite parinktį [m] (įkelti į žiniatinklio 

paslaugų svetainę) ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Pasirinkite žiniatinklio paslaugų 
svetainę.
 Pasirinkite žiniatinklio paslaugų svetainę, 

prie kurios norite prisijungti, ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Turinys ir užsakomų elementų sąrašas 
priklausys nuo nuostatų (77 p.)

 Prijungiamą žiniatinklio paslaugų svetainę 
vėliau galėsite pakeisti pakartotinai 
jungdami (94 p.).

 Pradės mirksėti fotoaparato „Wi-Fi“ 
lemputė.

 Atsižvelgiant į pasirinktą žiniatinklio 
paslaugų svetainę, pateikiamas ekranas 
[Send to / Siuntimas į]. Pasirinkite 
paskirties vietą (89 p.).

Jungimas per WPS (PIN režimas)
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Jungimas per WPS (PIN režimas)

4 Pasirinkite [Connect with WPS / 
Jungtis naudojant WPS].
 Pasirinkite parinktį [Connect with WPS / 

Jungti naudojant WPS] ir paspauskite 
<0>.

5 Pasirinkite [WPS (PIN mode) / WPS 
(PIN režimas)].
 Pasirinkite [WPS (PIN mode) / WPS 

(PIN režimas)] ir paspauskite <0>.
 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 

<0>, kad pereitumėte prie kito ekrano.

6 Prieigos taške įveskite PIN kodą.
 Prieigos taške įveskite fotoaparato LCD 

ekrane nurodytą 8 skaitmenų PIN kodą.
 Daugiau informacijos apie PIN kodų 

įvedimą prieigos taške rasite prieigos taško 
naudotojo vadove.

 Įvedę PIN kodą pasirinkite parinktį [OK / 
Gerai] ir paspauskite <0>.

7 Prijunkite prie prieigos taško.
 Norėdami užmegzti ryšį su prieigos tašku, 

pasirinkite parinktį [OK / Gerai] ir 
paspauskite <0>.

 Kai užmezgamas ryšys su prieigos tašku, 
pateikiamas kitas ekranas.
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Jungimas per WPS (PIN režimas)

8 Pasirinkite parinktį [Auto setting / 
Automatinis nustatymas].
 Pasirinkite parinktį [Auto setting / 

Automatinis nustatymas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 
<0>, kad pateiktumėte kortelėje įrašytą 
vaizdą.

 Pradės šviesti fotoaparato „Wi-Fi“ lemputė.
 Jei pasirinkus [Auto setting / Automatinis 

nustatymas] gaunama klaida arba jei 
norite nuostatas nurodyti rankiniu būdu, 
žr. 124 p.

9 Pasirinkite siųstiną (-us) vaizdą (-us).
 Pasirinkite ir siųskite vaizdą (-us). Kaip 

siųsti vaizdus, skaitykite 90 puslapyje.

Jungimo su žiniatinklio paslaugų svetainėmis nuostatos nustatytos.

IP adresą galima nustatyti automatiškai tik DHCP serverių, prieigos taškų arba kelvedžių 
su DHCP serverio funkcijomis aplinkose, kuriose IP adresai ir susijusios nuostatos 
priskiriamos automatiškai.
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Norėdami užmegzti ryšį, netoliese esančių aktyvių prieigos taškų sąraše 
pasirinkite prieigos taško, su kurio sujungti, SSID (arba ESS-ID).

1 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] nustatykite parinkties [Wi-Fi / 

„Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], po to 
pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija ] (17 p.).

 Jei atsiranda slapyvardžio įregistravimo 
(identifikavimo tikslu) ekranas, 
įregistruokite slapyvardį (14 p.).

2 Pasirinkite [m].
 Pasirinkite parinktį [m] (įkelti į žiniatinklio 

paslaugų svetainę) ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Pasirinkite žiniatinklio paslaugų 
svetainę.
 Pasirinkite žiniatinklio paslaugų svetainę, 

prie kurios norite prisijungti, ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Turinys ir užsakomų elementų sąrašas 
priklausys nuo nuostatų (77 p.)

 Prijungiamą žiniatinklio paslaugų svetainę 
vėliau galėsite pakeisti pakartotinai 
jungdami (94 p.).

 Pradės mirksėti fotoaparato „Wi-Fi“ 
lemputė.

 Atsižvelgiant į pasirinktą žiniatinklio 
paslaugų svetainę, pateikiamas ekranas 
[Send to / Siuntimas į]. Pasirinkite 
paskirties vietą (89 p.).

Rankinis jungimas į aptiktą tinklą

Prieigos taško pasirinkimas



86

Rankinis jungimas į aptiktą tinklą

4 Pasirinkite prieigos tašką.
 Jei norite pasirinkti prieigos tašką, su 

kuriuo sujungti, prieigos taškų sąraše 
spauskite mygtukus <W> arba <X>, tada 
paspauskite <0>.

(1) SSID
(2) Jei prieigos taškas užšifruotas, ekrane pateikiama piktograma
(3) Naudojamas kanalas

[Refresh / Atnaujinti] ir [Manual settings / Rankinės nuostatos]
 Atlikdami 4 veiksmą slinkite ekranu žemyn iki ekrane atsiras [Refresh / 

Atnaujinti] ir [Manual settings / Rankinės nuostatos].
 Jei norite dar kartą ieškoti prieigos taškų, pasirinkite [Refresh / Atnaujinti].
 Jei norite rankiniu būdu sukonfigūruoti prieigos taško nuostatas, pasirinkite 

[Manual settings / Rankinės nuostatos]. Virtualia klaviatūra įveskite SSID ir, 
vadovaudamiesi pateikiamais nurodymais, sukonfigūruokite nuostatas.

(1) (2) (3)
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Rankinis jungimas į aptiktą tinklą

 Įveskite nurodytą prieigos taško šifravimo raktą (slaptažodį). Išsamesnės 
informacijos apie priskirtą šifravimo raktą rasite prieigos taško naudotojo 
vadove.

 Atliekant 5 – 7 veiksmus rodomi ekranai gali skirtis priklausomai nuo prieigos 
taškui priskirto autentifikavimo ir šifravimo metodo.

 Jei pateikiamas ekranas [IP address set. / IP adreso nustatymas], o ne 
ekranai, kurie pateikiami atliekant 5 – 7 veiksmus, pereikite prie 8 veiksmo.

5 Pasirinkite rakto indeksą.
 Ekranas [Key index / Rakto indeksas] 

pateikiamas tik tada, kai prieigos taškas 
naudoja WEP šifravimo metodą.

 Pasirinkite prieigos taškui priskirto rakto 
indekso numerį ir paspauskite <0>.

 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 
<0>, kad pereitumėte prie kito ekrano.

6 Pasirinkite rakto formatą ir naudotinų 
simbolių skaičių.
 Pasirinkite rakto formatą ir naudotinų 

simbolių skaičių, tada paspauskite <0>.
 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 

<0>, kad pereitumėte prie kito ekrano.

7 Įveskite šifravimo raktą.
 Virtualia klaviatūra įveskite šifravimo raktą 

(16 p), po to paspauskite mygtuką 
<M>.

 Pateikiamas ekranas [IP address set. / 
IP adreso nustatymas] (88 p.).

Prieigos taško šifravimo rakto įvedimas
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Rankinis jungimas į aptiktą tinklą

8 Pasirinkite [Auto setting / Automatinis 
nustatymas].
 Pasirinkite parinktį [Auto setting / 

Automatinis nustatymas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 
<0>, kad pateiktumėte kortelėje įrašytą 
vaizdą.

 Pradės šviesti fotoaparato „Wi-Fi“ lemputė.
 Jei pasirinkus [Auto setting / Automatinis 

nustatymas] gaunama klaida arba jei 
norite nuostatas nurodyti rankiniu būdu, 
žr. 124 p.

9 Pasirinkite siųstiną (-us) vaizdą (-us).
 Pasirinkite ir siųskite vaizdą (-us). Kaip 

siųsti vaizdus, skaitykite 90 puslapyje.

Jungimo su žiniatinklio paslaugų svetainėmis nuostatos nustatytos.

IP adreso nustatymas

IP adresą galima nustatyti automatiškai tik DHCP serverių, prieigos taškų arba kelvedžių 
su DHCP serverio funkcijomis aplinkose, kuriose IP adresai ir susijusios nuostatos 
priskiriamos automatiškai.
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Rankinis jungimas į aptiktą tinklą

Atsižvelgiant į pasirinktos žiniatinklio paslaugų svetainės tipą ar nuostatas, gali 
būti pateiktas paskirties vietos pasirinkimo ekranas.
Paskirties vietos užregistruojamos ir nuostatos nurodomos kompiuteriu. 
Daugiau informacijos rasite „EOS Utility“ naudotojo vadove.

 Pasirinkus [w] (elektroninis paštas) ar kitą 
paslaugą ekrane [Upload to Web service / 
Siuntimas į žiniatinklio paslaugų 
svetainę], atsiras ekranas [Send to / 
Siuntimas į].

 Užregistruotų paskirties vietų sąraše 
pasirinkite norimą paskirties vietą ir 
paspauskite <0>.

 Ryšio nustatymo ir vaizdų siuntimo 
procedūra tokia pati kaip ir kitų žiniatinklio 
paslaugų atveju.

Ekranas „Siuntimas į“
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Galite bendrinti vaizdus su šeimos nariais ir draugais: nusiųskite vaizdus iš 
fotoaparato į fotoaparate užregistruotą žiniatinklio paslaugų svetainę arba siųskite 
internetinių albumų saitus.

Pasirinkite ir siųskite vaizdus po vieną.

1 Pasirinkite siųstiną vaizdą.
 Spaudydami mygtukus <Y> <Z> 

pasirinkite siųstiną vaizdą, po to 
paspauskite <0>.

 Spaudydami mygtuką <Hy>, galite 
įjungti rodyklės rodinį ir pasirinkti vaizdą.

2 Pasirinkite [Send img shown / Siųsti 
rodomą vaizdą].
 Jei norite pasirinkti siunčiamo vaizdo dydį, 

pasirinkite [Resize image / Keisti vaizdo 
dydį] ir paspauskite <0>.

 Pasirinkite [Send img shown / Siųsti 
rodomą vaizdą] ir paspauskite <0>.

 Bus nusiųstas rodomas vaizdas.
 Vaizdo siuntimo proceso užbaigimo ekrane 

pasirinkite parinktį [OK / Gerai] ir nutraukite 
ryšį: grįšite į žiniatinklio paslaugų svetainės 
pasirinkimo ekraną.

Vaizdų siuntimas į žiniatinklio paslaugų 
svetaines

Vaizdų siuntimas po vieną

Jei ryšio metu įsijungs fotoaparato automatinio išsijungimo funkcija, ryšys nutrūks. 
Jei reikia, nustatykite parinkties [51: Auto power off / 51: automatinis išsijungimas] 
nuostatą [Disable / Išjungti].
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Vaizdų siuntimas į žiniatinklio paslaugų svetaines

 Kai rodomas ekranas [Terms of use / 
Naudojimo sąlygos], įdėmiai perskaitykite 
pranešimą ir pasirinkite [I Agree / 
Sutinku].

 Spaudant mygtukus <W> <X>, vaizdą 
ekrane galima paslinkti aukštyn ir žemyn.

Pasirinkite kelis vaizdus ir iškart juos nusiųskite.

1 Paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite [Send selected / Siųsti 
pasirinktus].
 Jei norite pasirinkti siunčiamų vaizdo dydį, 

pasirinkite [Resize image / Keisti vaizdo 
dydį] ir paspauskite <0>.

 Pasirinkite [Send selected / Siųsti 
pasirinktus] ir paspauskite <0>.

3 Pasirinkite siųstinus vaizdus.
 Spaudydami mygtukus <Y> <Z> 

pasirinkite siųstiną vaizdą, po to 
paspauskite mygtukus <W> <X>.

 Viršutiniame kairiajame ekrano kampe 
atsiras [X].

 Spaudydami mygtuką <Hy>, galite 
įjungti trijų vaizdų rodinį ir pasirinkti vaizdą.

 Pasirinkę siųstinus vaizdus, paspauskite 
mygtuką <Q>.

Kelių vaizdų siuntimas
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Vaizdų siuntimas į žiniatinklio paslaugų svetaines

4 Pasirinkite [Resize image / Keisti 
vaizdo dydį].
 Jei reikia – nustatykite.
 Pasirinkus siųsti vaizdus į „YouTube“ 

svetainę, parinktis [Resize image / Keisti 
vaizdų dydį] ekrane nepateikiama.

 Rodomame ekrane pasirinkite vaizdo dydį 
ir paspauskite <0>.

5 Pasirinkite [Send / Siųsti].
 Pasirinkite [Send / Siųsti] ir paspauskite 

<0>.
 Pasirinkti vaizdai bus išsiųsti.
 Vaizdo siuntimo proceso užbaigimo ekrane 

pasirinkite parinktį [OK / Gerai] ir nutraukite 
ryšį: grįšite į žiniatinklio paslaugų svetainės 
pasirinkimo ekraną.

 Kai rodomas ekranas [Terms of use / 
Naudojimo sąlygos], įdėmiai perskaitykite 
pranešimą ir pasirinkite [I Agree / 
Sutinku].

 Spaudant mygtukus <W> <X>, vaizdą 
ekrane galima paslinkti aukštyn ir žemyn.
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Vaizdų siuntimas į žiniatinklio paslaugų svetaines

 Kai ryšys užmegztas, nufotografuoti neįmanoma net ir nuspaudus užrakto mygtuką 
iki galo.

 RAW vaizdų siųsti negalima.
 Siunčiant vaizdą į kurią nors kitą žiniatinklio paslaugų svetainę, ne į tinklalapį 

CANON iMAGE GATEWAY, gali neparodyti siuntimo klaidos pranešimo net ir 
nenusiuntus vaizdo į žiniatinklio paslaugų svetainę. Tokias klaidas galima patikrinti 
tinklalapyje CANON iMAGE GATEWAY: peržiūrėkite klaidos turinį, po to bandykite 
vaizdą siųsti dar kartą.

 Gali būti ribojamas siunčiamų vaizdų skaičius bei filmų ilgis: tai priklauso nuo 
žiniatinklio paslaugų svetainės.

 Vienu metu galima pasirinkti iki 50 failų. Išsiuntimui į „YouTube“ vienu metu galite 
pasirinkti ir išsiųsti iki 10 failų.

 Sumažinus vaizdo dydį, pakeičiamas visų tuo pačiu metu siųstinų vaizdų dydis. 
Atminkite, kad filmai arba mažesnės nei b dydžio nuotraukos nesumažinamos.

 Parinktis [Resize:S2 / Keisti dydį:S2] būna įjungta tik jei nuotraukos užfiksuotos to 
paties modelio fotoaparatais kaip šis. Kito modelio fotoaparatais nufotografuotos 
nuotraukos siunčiamos nekeičiant jų dydžio.

 Kai kompiuteriu arba kitu įrenginiu prisijungiate prie tinklalapio CANON iMAGE 
GATEWAY, galite patikrinti vaizdų siuntimo į tas žiniatinklio paslaugų svetaines 
istoriją.

 Jei norite nutraukti ryšį nenusiuntę vaizdo, paspauskite mygtuką <M>, kuris 
pateikiamas 1 veiksmo ekrane.

 Naudokite visiškai įkrautą baterijų paketą.
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Fotoaparatas gali pats pakartotinai prisijungti prie žiniatinklio paslaugų svetainės, 
prisijungimo prie kurios nuostatos buvo užregistruotos anksčiau. Ryšį su prieigos 
tašku pakanka užmegzti vieną kartą. Nereikia užmegzti naujo ryšio su kiekviena 
žiniatinklio paslaugų svetaine.

1 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] nustatykite parinkties [Wi-Fi / 

„Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], po to 
pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija]

2 Pasirinkite [m].
 Pasirinkite parinktį [m] (įkelti į žiniatinklio 

paslaugų svetainę) ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Pasirinkite žiniatinklio paslaugų 
svetainę.
 Pasirinkite žiniatinklio paslaugų svetainę ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Pateiktame ekrane [Send to / Siuntimas į] 

(89 p.) pasirinkite paskirties vietą ir 
pereikite prie 4 veiksmo.

4 Pasirinkite [Connect / Jungti].
 Kai užregistruotos kelių ryšio paskirties 

vietų nuostatos, pasirinkite [Choose set. / 
Pasirinkti nuostatą], pasirinkite ryšio 
paskirties vietą, po to sujunkite su 
paskirties vieta.

 Pasirinkite parinktį [Connect / Jungti] ir 
paspauskite <0>.

 Patvirtinimo ekrane pasirinkite parinktį 
[OK / Gerai].

 Fotoaparatas pats pakartotinai prisijungs 
prie žiniatinklio paslaugų svetainės.

Pakartotinis jungimas
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Šiame fotoaparate galite užregistruoti iki trijų žiniatinklio paslaugų svetainių 
prisijungimo nuostatas.

1 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] nustatykite parinkties [Wi-Fi / 

„Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], po to 
pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija]

2 Pasirinkite [m].
 Pasirinkite parinktį [m] (įkelti į žiniatinklio 

paslaugų svetainę) ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Pasirinkite žiniatinklio paslaugų 
svetainę.
 Pasirinkite žiniatinklio paslaugų svetainę ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Pateiktame ekrane [Send to / Siuntimas į] 

(89 p.) pasirinkite paskirties vietą ir 
pereikite prie 4 veiksmo.

4 Pasirinkite parinktį [Choose set. / 
Pasirinkti nuostatą].
 Pasirinkite parinktį [Choose set. / 

Pasirinkti nuostatą] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

5 Pasirinkite [SET* (not configured) / 
NUSTATYTI* (nesukonfigūruota)].
 Pasirinkite [SET* (not configured) / 

NUSTATYTI* (nesukonfigūruota)] ir 
paspauskite <0>.

 Atsiras prisijungimo nuostatų ekranas. 
Laikydamiesi ekrane rodomų nurodymų 
sukonfigūruokite prisijungimo nuostatas.

Daugybinių prisijungimų nuostatų registravimas

Kaip pašalinti nuostatas, žr. 100 p.
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7
Ryšio nuostatų

tikrinimas ir naudojimas

Šiame skyriuje aiškinama, kaip tikrinti arba keisti ryšio 
nuostatas, šalinti nuostatas, išvalyti belaidžio ryšio nuostatas 
ir t. t.
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Tikrinkite, keiskite arba šalinkite fotoaparate įrašytas ryšio nuostatas. Nutraukite 
ryšį, po to atlikite veiksmą.

1 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] nustatykite parinkties [Wi-Fi / 

„Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], po to 
pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija]

2 Pasirinkite elementą, kurio nuostatas 
norite patikrinti.
 Pasirinkite elementą, po to paspauskite 

<0>.
 Jei pasirinksite elementą, kurio nuostatų 

neįrašyta, bus pateiktas ryšio nuostatų 
ekranas.

 Jei pasirinksite parinktį [m], bus pateiktas 
žiniatinklio paslaugų svetainės pasirinkimo 
ekranas. Pasirinkus bet kurią žiniatinklio 
paslaugų svetainę, pateikiamos tos pačios 
nuostatos.

3 Pasirinkite parinktį [Review/change 
settings / Peržiūrėti / keisti nuostatas].
 Ekrane [Choose set. / Pasirinkti 

nuostatą] pasirinkite ryšio paskirties vietą, 
pasirinkite [Review/change settings / 
Peržiūrėti / keisti nuostatas], po to 
paspauskite <0>.

Ryšio nuostatų tikrinimas, keitimas arba šalinimas
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Ryšio nuostatų tikrinimas, keitimas arba šalinimas

4 Patikrinkite arba pakeiskite nuostatas.
 Pasirinkite elementą ir paspauskite <0>, 

po to pateiktame ekrane patikrinkite arba 
pakeiskite nuostatas.

[Change set. / Pakeisti nuostatą]
Pakeiskite nuostatas. Pasirinkus [Change set. / Pakeisti nuostatą], pateikiamas 
ryšio nuostatų konfigūravimo ekranas. Vadovaudamiesi pateikiamais nurodymais 
dar kartą sukonfigūruokite ryšio nuostatas.

[Change settings name / Keisti nuostatų pavadinimus]
Pakeiskite nuostatų pavadinimus. Pasirinkite [Change settings name / Keisti 
nuostatų pavadinimus], po to virtualia klaviatūra įveskite nuostatų pavadinimus 
(16 p.).

[Viewable imgs / Peržiūrėtini vaizdai] (32 p.)
Rodoma pasirinkus parinktį [q] (jungti su išmaniuoju telefonu). Nuostatos 
rodomos ekrano apačioje.

[Confirm set. / Pasitikslinti nuostatas]
Peržiūrėkite nuostatas. Pasirinkus [Confirm set. / Pasitikslinti nuostatas], 
pateikiamos nuostatos.
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Ryšio nuostatų tikrinimas, keitimas arba šalinimas

Jei norite pašalinti fotoaparate įrašytas ryšio nuostatas, atlikdami 98 p. nurodytą 3 
veiksmą, pasirinkite [Delete settings / Šalinti nuostatas].

1 Pasirinkite [Delete settings / Šalinti 
nuostatas].
 Pasirinkite parinktį [Delete settings / 

Šalinti nuostatas] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

2 Pasirinkite šalintiną nuostatą.
 Pasirinkite šalintiną nuostatą ir paspauskite 

mygtuką <0>.
 Patvirtinimo dialogo lange pasirinkite [OK / 

Gerai], kad nuostata būtų pašalinta.

Nuostatų  šalinimas
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Pašalinkite visas parinkties [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ funkcija] nuostatas. 
Galite apsisaugoti nuo parinktyje [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ funkcija] nustatytos 
informacijos atskleidimo, kai paskolinate arba duodate fotoaparatą kitiems 
žmonėms.

1 Pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija].
 Skirtuke [53] nustatykite parinkties [Wi-Fi / 

„Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], po to 
pasirinkite [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija]

2 Paspauskite mygtuką <B>.
 Bus pateiktas pagrindinių nuostatų 

ekranas.

3 Pasirinkite parinktį [Clear Wi-Fi 
settings / Išvalyti „Wi-Fi“ nuostatas].
 Pasirinkite [Clear Wi-Fi settings / Išvalyti 

„Wi-Fi“ nuostatas] ir paspauskite <0>.

4 Pasirinkite [OK / Gerai].
 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 

mygtuką <0>.
 Parinkties [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 

funkcija] nuostatos išvalytos, vėl 
pateikiamas meniu ekranas.

„Wi-Fi“ ryšio funkcijos nuostatų išvalymas

Pasirinkus parinktį [53: Clear settings / 53: išvalyti nuostatas], neišvalomos 
parinkties [53: Wi-Fi function / 53: „Wi-Fi“ funkcija] nuostatos.
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„Wi-Fi“ ryšio funkcijos nuostatų išvalymas

Ekrane [General sett. / Pagrindinės nuostatos], kuris pateikiamas atliekant 
ankstesniame puslapyje nurodytą 3 veiksmą, galite patikrinti arba pakeisti 
belaidžio ryšio nuostatas.

[Edit nickname / Redaguoti slapyvardį]
Pakeiskite slapyvardį. Pasirinkite parinktį [Edit nickname / Redaguoti 
slapyvardį], po to virtualia klaviatūra (16 p.) įveskite slapyvardį.

[Error details / Informacija apie klaidą]
Galima pasirinkti, jei įvyksta ryšio klaida. Pasirinkę [Error details / Informacija 
apie klaidą], galite patikrinti ryšio klaidos turinį (104 p.).

[Clear Wi-Fi settings / Išvalyti „Wi-Fi“ nuostatas] (101 p.)
Pašalinkite visas parinkties [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ funkcija] nuostatas.

[Nickname / Slapyvardis]
Galite patikrinti nustatytą fotoaparato slapyvardį.

[MAC address / MAC adresas]
Galite patikrinti fotoaparato MAC adresą.

Pagrindinių nuostatų ekranas

Kadangi slapyvardis būtinas belaidžio ryšio nuostatoms, galima pašalinti ne visus 
parinkties [Edit nickname / Redaguoti slapyvardį] simbolius.
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8
Trikčių šalinimo vadovas
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Kai įvyksta ryšio klaida, informaciją apie klaidą galite peržiūrėti atlikę toliau 
nurodytas procedūras. Po to vadovaudamiesi šiame skyriuje pateiktais 
pavyzdžiais pašalinkite klaidos priežastį.
 Pasirinkite [53: Wi-Fi function / 53: „Wi-Fi“ funkcija] 9 [General sett. / 

Pagrindinės nuostatos] 9 [Error details / Informacija apie klaidą], po to 
paspauskite <0>.

Norėdami atsiversti reikiamą puslapį, spustelėkite klaidos kodo numerio puslapį 
toliau pateiktoje lentelėje.

Reagavimas į klaidų pranešimus

11 (105 p.) 12 (105 p.)

21 (106 p.) 22 (107 p.) 23 (108 p.)

61 (109 p.) 63 (110 p.) 64 (110 p.) 65 (111 p.) 66 (111 p.)

67 (111 p.) 68 (112 p.) 69 (112 p.)

91 (112 p.)

101 (112 p.) 102 (113 p.) 103 (113 p.) 104 (113 p.) 105 (114 p.)

106 (114 p.) 107 (114 p.) 108 (114 p.) 109 (114 p.)

121 (114 p.) 122 (115 p.) 123 (115 p.) 124 (115 p.) 125 (115 p.)

126 (115 p.) 127 (116 p.)

141 (116 p.) 142 (116 p.)

Kai įvyksta klaida, ekrano [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ funkcija] viršutiniame dešiniajame 
kampe pateikiamas rodmuo [Err** / ** klaida]. Išjungus maitinimą, jis išnyksta.
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Reagavimas į klaidų pranešimus

 Ar [q] atveju veikia programa „Camera Connect“?
 Užmegzkite ryšį naudodamiesi programa „Camera Connect“ (25 p.).
 Ar [l] atveju yra įjungtas spausdintuvo maitinimas?
 Įjunkite spausdintuvą.
 Ar fotoaparatas ir prieigos taškas yra nustatyti naudoti tą patį 

autentifikavimui reikalingą šifravimo raktą?
 Ši klaida atsiranda tada, kai, pasirinkus autentifikavimo metodą [Open 

system / Atviroji sistema], nesutampa šifravimo raktai.
Būkite atidūs: šiai nuostatai yra svarbios didžiosios ir mažosios raidės. 
Patikrinkite, ar fotoaparate įvestas teisingas autentifikavimui reikalingas 
šifravimo raktas (71, 87 p.).

 Ar įjungtas paskirties įrenginio ir prieigos taško maitinimas?
 Įjunkite paskirties įrenginį, prieigos tašką ir šiek tiek palaukite. Jei ryšio 

užmegzti nepavyksta, dar kartą atlikite ryšio užmezgimo procedūrą.
 Ar fotoaparatas yra pernelyg toli nuo paskirties įrenginio arba prieigos 

taško antenos?
 Prineškite fotoaparatą arčiau paskirties įrenginio arba prieigos taško 

antenos.

11: Connection target not found 
(Nerasta prisijungimo paskirties vieta)

12: Connection target not found 
(Nerasta prisijungimo paskirties vieta)
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Reagavimas į klaidų pranešimus

Ką tikrinti fotoaparate
 Fotoaparate turi būti pasirinkta IP adreso nuostata [Auto setting / 

Automatinis nustatymas]. Ar tai teisinga nuostata?
 Jei DHCP serveris nenaudojamas, pirmiausia fotoaparate nustatykite 

IP adreso nuostatą [Manual setting / Rankinis nustatymas], po to 
sukonfigūruokite nuostatas (124 p.).

Ką tikrinti DHCP serveryje
 Ar įjungtas DHCP serverio maitinimas?
 Įjunkite DHCP serverį.
 Ar pakanka adresų DHCP serverio priskyrimams?
 Padidinkite DHCP serverio priskiriamų adresų skaičių.
 Norėdami sumažinti naudojamų adresų skaičių, atjunkite nuo tinklo keletą 

įrenginių, kurių adresus priskyrė DHCP serveris.
 Ar DHCP serveris veikia tinkamai?
 Patikrinkite DHCP serverio nuostatas ir įsitikinkite, kad jis veikia tinkamai, 

kaip DHCP serveris.
 Jei reikia, paprašykite tinklo administratoriaus užtikrinti DHCP serverio 

prieinamumą.

Ką tikrinti bendrai tinkle
 Ar jūsų tinkle naudojamas kelvedis ar panašus tinklų sietuvo funkcijas 

atliekantis įrenginys?
 Jei reikia, pasiteiraukite tinklo administratoriaus tinklų sietuvo adreso ir 

įveskite jį fotoaparate (120, 124 p.).
 Patikrinkite, ar tinklų sietuvo adresas yra įvestas tinkamai visuose tinklo 

įrenginiuose, įskaitant fotoaparatą.

21: No address assigned by DHCP server 
(DHCP serveris nepriskyrė jokio adreso)
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Reagavimas į klaidų pranešimus

Ką tikrinti fotoaparate
 Gal fotoaparate nesutampa DNS serveryje nustatyta IP adreso nuostata 

su faktiniu serverio adresu?
 Pasirinkite IP adreso nuostatą [Manual setting / Rankinis nustatymas]. 

Tada fotoaparate nustatykite naudojamo DNS serverio adresą atitinkantį IP 
adresą (120, 124 p.).

Ką tikrinti DNS serveryje
 Ar įjungtas DNS serverio maitinimas?
 Įjunkite DNS serverį.
 Ar teisingos DNS serverio IP adresų nuostatos ir atitinkami 

pavadinimai?
 DNS serveryje patikrinkite, ar teisingai įvesti IP adresai ir atitinkami jų 

pavadinimai.
 Ar DNS serveris veikia tinkamai?
 Patikrinkite DNS serverio nuostatas ir įsitikinkite, kad jis veikia tinkamai, kaip 

DNS serveris.
 Jei reikia, paprašykite tinklo administratoriaus užtikrinti DNS serverio 

prieinamumą.

Ką tikrinti bendrai tinkle
 Ar jūsų tinkle naudojamas kelvedis ar panašus tinklų sietuvo funkcijas 

atliekantis įrenginys?
 Jei reikia, pasiteiraukite tinklo administratoriaus tinklų sietuvo adreso ir 

įveskite jį fotoaparate (120, 124 p.).
 Patikrinkite, ar tinklų sietuvo adresas yra įvestas tinkamai visuose tinklo 

įrenginiuose, įskaitant fotoaparatą.

22: No response from DNS server (DNS serveris nereaguoja)
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Reagavimas į klaidų pranešimus

Ką tikrinti fotoaparate
 Ar kitas fotoaparato tinkle esantis įrenginys naudoja tą patį IP adresą 

kaip ir fotoaparatas?
 Norėdami išvengti kituose tinklo įrenginiuose naudojamų adresų dubliavimo, 

pakeiskite fotoaparato IP adresą. Arba pakeiskite įrenginio, kurio adresas 
dubliuojasi, IP adresą.

 Jei DHCP serverį naudojančioje aplinkoje buvo pasirinkta fotoaparato IP 
adreso nustatymo nuostata [Manual setting / Rankinis nustatymas], 
pakeiskite ją į [Auto setting / Automatinis nustatymas] (72, 88 p.).

23: Device with same IP address exists on selected network 
(Pasirinktame tinkle yra įrenginys, naudojantis tą patį IP 
adresą)

Reagavimas į 21 – 23 klaidų pranešimus
Reaguodami į 21 – 23 numeriais pažymėtus klaidų pranešimus patikrinkite ir šiuos 
dalykus.
Ar fotoaparatas ir prieigos taškas yra nustatyti naudoti tą patį autentifikavimui 
reikalingą šifravimo raktą?
 Ši klaida atsiranda tada, kai, pasirinkus autentifikavimo metodą [Open system / 

Atviroji sistema], nesutampa šifravimo raktai. Būkite atidūs: šiai nuostatai yra 
svarbios didžiosios ir mažosios raidės. Patikrinkite, ar fotoaparate įvestas teisingas 
autentifikavimui reikalingas šifravimo raktas (71, 87 p.).
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Reagavimas į klaidų pranešimus

 Gal tarp fotoaparato ir prieigos taško antenos yra signalo perdavimą 
blokuojanti kliūtis?

 Perneškite prieigos taško anteną ten, kur ji bus aiškiai matoma iš 
fotoaparato padėties (118 p).

 Ar fotoaparatas yra pernelyg toli nuo paskirties įrenginio arba prieigos 
taško antenos?

 Prineškite fotoaparatą arčiau paskirties įrenginio arba prieigos taško 
antenos.

Ką tikrinti fotoaparate
 Ar fotoaparate nustatyti SSID duomenys sutampa su nustatytais 

prieigos taške?
 Patikrinkite SSID duomenis prieigos taške ir tokius pat nustatykite 

fotoaparate (70, 86 p.).

Ką tikrinti prieigos taške
 Ar prieigos taškas įjungtas?
 Įjunkite prieigos taško maitinimą.
 Jei įjungta filtravimo pagal MAC adresą funkcija, patikrinkite, ar 

naudojamas fotoaparato MAC adresas yra užregistruotas prieigos 
taške.

 Naudojamo fotoaparato MAC adresą užregistruokite prieigos taške. MAC 
adresą galite sužinoti ekrane [General sett. / Pagrindinės nuostatos] 
(102 p.).

61: Selected SSID wireless LAN network not found 
(Pasirinktas SSID belaidžio LAN tinklas nerastas)
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Reagavimas į klaidų pranešimus

 Ar fotoaparatas ir prieigos taškas yra nustatyti naudoti tą patį 
autentifikavimo metodą?

 Fotoaparatas palaiko šiuos autentifikavimo metodus: [Open system / 
Atviroji sistema], [Shared key / Bendrinamas kodas] ir [WPA/WPA-PSK] 
(60, 78 p.).

 Ar fotoaparatas ir prieigos taškas yra nustatyti naudoti tą patį 
autentifikavimui reikalingą šifravimo raktą?

 Būkite atidūs: šiai nuostatai yra svarbios didžiosios ir mažosios raidės. 
Patikrinkite, ar fotoaparate nustatytas teisingas autentifikavimui reikalingas 
šifravimo raktas (71, 87 p.).

 Jei įjungta filtravimo pagal MAC adresą funkcija, patikrinkite, ar 
naudojamas fotoaparato MAC adresas yra užregistruotas prieigos 
taške.

 Naudojamo fotoaparato MAC adresą užregistruokite prieigos taške. MAC 
adresą galite sužinoti ekrane [General sett. / Pagrindinės nuostatos] 
(102 p.).

 Ar fotoaparatas ir prieigos taškas yra nustatyti naudoti tą patį šifravimo 
metodą?

 Fotoaparatas palaiko šiuos šifravimo metodus: WEP, TKIP ir AES (60, 78 p.).
 Jei įjungta filtravimo pagal MAC adresą funkcija, patikrinkite, ar 

naudojamas fotoaparato MAC adresas yra užregistruotas prieigos 
taške.

 Naudojamo fotoaparato MAC adresą užregistruokite prieigos taške. MAC 
adresą galite sužinoti ekrane [General sett. / Pagrindinės nuostatos] 
(102 p.).

63: Wireless LAN authentication failed 
(Belaidžio LAN autentifikavimas nepavyko)

64: Cannot connect to wireless LAN terminal 
(Nepavyksta prisijungti prie belaidžio LAN terminalo)
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Reagavimas į klaidų pranešimus

 Gal tarp fotoaparato ir paskirties įrenginio ar prieigos taško antenos 
yra signalo perdavimą blokuojanti kliūtis?

 Perneškite paskirties įrenginį ar prieigos taško anteną ten, kur ji bus aiškiai 
matoma iš fotoaparato padėties (118 p).

 Ar fotoaparatas yra pernelyg toli nuo paskirties įrenginio arba prieigos 
taško antenos?

 Prineškite fotoaparatą arčiau paskirties įrenginio arba prieigos taško 
antenos.

 Dėl kažkokių priežasčių nutrūko belaidis ryšys ir jo nebepavyksta 
užmegzti.

 Štai kelios galimos priežastys: prie prieigos taško intensyviai jungiamasi iš 
kito įrenginio, netoliese veikia mikrobangų krosnelė ar kitas panašus 
prietaisas (skleidžiantis IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz dažnio juosta) trikdžius) 
arba ryšį neigiamai veikia lietus ar didelė drėgmė (118 p.).

 Ar fotoaparatas ir prieigos taškas yra nustatyti naudoti tą patį 
autentifikavimui reikalingą šifravimo raktą?

 Būkite atidūs: šiai nuostatai yra svarbios didžiosios ir mažosios raidės. 
Patikrinkite, ar fotoaparate nustatytas teisingas autentifikavimui reikalingas 
šifravimo raktas (71, 87 p.).

 Ar fotoaparatas ir prieigos taškas yra nustatyti naudoti tą patį šifravimo 
metodą?

 Fotoaparatas palaiko šiuos šifravimo metodus: WEP, TKIP ir AES (60, 78 p.).
 Jei įjungta filtravimo pagal MAC adresą funkcija, patikrinkite, ar 

naudojamas fotoaparato MAC adresas yra užregistruotas prieigos 
taške.

 Naudojamo fotoaparato MAC adresą užregistruokite prieigos taške. MAC 
adresą galite sužinoti ekrane [General sett. / Pagrindinės nuostatos] 
(102 p.).

65: Wireless LAN connection lost (Nutrūko belaidžio LAN ryšys)

66: Incorrect wireless LAN encryption key 
(Neteisingas belaidžio LAN šifravimo raktas)

67: Incorrect wireless LAN encryption method 
(Neteisingas belaidžio LAN šifravimo metodas)
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Reagavimas į klaidų pranešimus

 Ar laikote nuspaustą prieigos taško WPS („Wi-Fi“ apsaugotoji sąranka) 
mygtuką tiek, kiek nurodyta?

 Nuspauskite prieigos taško WPS mygtuką ir laikykite nuspaustą tiek, kiek 
nurodyta prieigos taško naudotojo vadove.

 Ar ryšį bandote užmegzti pakankamai arti prieigos taško?
 Pabandykite užmegzti ryšį abiejų įrenginių aprėpties lauke.

 Užmezgamas ryšys su kitais prieigos taškais, veikiančiais „Wi-Fi“ 
apsaugotosios sąrankos (WPS) režimo prisijungimo paspaudus 
mygtuką (PBC) režimu.

 Prieš užmegzdami ryšį šiek tiek palaukite arba pabandykite užmegzti ryšį 
prisijungimo su PIN kodu (PIN) režimu (65, 82 p.).

 Iškilo 11 – 69 klaidos kodo numeriais neapibrėžta problema.
 Išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparato maitinimą.

 Ar ryšio užmezgimo tarp fotoaparatų procedūrą atlikote ir kitu 
fotoaparatu?

 Ryšio užmezgimo tarp fotoaparatų procedūrą atlikite ir kitu fotoaparatu.
 Iš naujo užmezgant ryšį tarp fotoaparatų, kurių sujungimo nuostatos buvo 

užregistruotos, pakartotinio ryšio užmezgimo procedūrą atlikite abiejuose 
fotoaparatuose.

 Gal ryšį bando užmegzti keli fotoaparatai?
 Vienu metu fotoaparatą galima sujungti tik su vienu fotoaparatu. Įsitikinkite, 

kad ryšio nebando užmegzti kitas netoliese esantis fotoaparatas ir 
pabandykite ryšį užmegzti dar kartą.

68: Cannot connect to wireless LAN terminal. Retry from the 
beginning. (Nepavyksta prisijungti prie belaidžio LAN 
terminalo. Pakartokite viską nuo pradžių.)

69: Multiple wireless LAN terminals have been found. Cannot 
connect. Retry from the beginning. (Aptikti keli belaidžio 
LAN terminalai. Nepavyksta prisijungti. Pakartokite viską 
nuo pradžių.)

91: Other error (Kita klaida)

101: Could not establish connection (Nepavyksta užmegzti ryšio)
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Reagavimas į klaidų pranešimus

 Ar duomenis priimančio fotoaparato atminties kortelėje yra 
pakankamai laisvos vietos?

 Patikrinkite duomenis priimančio fotoaparato kortelę. Atlaisvinkite kortelėje 
vietos arba pakeiskite ją ir pabandykite duomenis persiųsti dar kartą.

 Ar duomenis priimančio fotoaparato kortelė neužrakinta?
 Patikrinkite duomenis priimančio fotoaparato kortelę. Atleiskite užraktą ir 

pabandykite duomenis persiųsti dar kartą.
 Patikrinkite, ar duomenis priimančiame fotoaparate aplanko numeris 

yra 999, o failo numeris - 9999.
 Aplankų ir failų numerių automatiškai sukurti negalima. Pakeiskite duomenis 

priimančio fotoaparato kortelę ir pabandykite duomenis persiųsti dar kartą.
 Ar tinkamai veikia kortelė?
 Pakeiskite duomenis priimančio fotoaparato kortelę ir pabandykite duomenis 

persiųsti dar kartą.

 Ar duomenis priimantis fotoaparatas yra pasirengęs juos priimti?
 Patikrinkite duomenis priimančio fotoaparato bateriją bei prisijungimo būklę 

ir pabandykite duomenis persiųsti dar kartą.

 Ar duomenis priimančio fotoaparato atminties kortelėje yra 
pakankamai laisvos vietos?

 Patikrinkite duomenis priimančio fotoaparato kortelę. Atlaisvinkite kortelėje 
vietos arba pakeiskite ją ir pabandykite duomenis persiųsti dar kartą.

102: Could not send files (Nepavyksta išsiųsti failų)

103: Could not receive files (Nepavyksta priimti failų)

104: Could not receive files. Card full (Nepavyksta priimti failų. 
Kortelė pilna)
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Reagavimas į klaidų pranešimus

 Ar duomenis priimančio fotoaparato kortelė neužrakinta?
 Patikrinkite duomenis priimančio fotoaparato kortelę. Atleiskite užraktą ir 

pabandykite duomenis persiųsti dar kartą.

 Patikrinkite, ar duomenis priimančiame fotoaparate aplanko numeris 
yra 999, o failo numeris - 9999.

 Aplankų ir failų numerių automatiškai sukurti negalima. Pakeiskite duomenis 
priimančio fotoaparato kortelę ir pabandykite duomenis persiųsti dar kartą.

 Ar tinkamai veikia kortelė?
 Pakeiskite duomenis priimančio fotoaparato kortelę ir pabandykite duomenis 

persiųsti dar kartą.

 Ar paskirties fotoaparatas nutraukė ryšį?
 Patikrinkite prisijungimo būseną ir sujunkite fotoaparatus dar kartą
 Ar į šį fotoaparatą siunčiate MP4 formato filmą?
 Šis fotoaparatas negali priimti MP4 formato filmų. Dar kartą sujunkite 

fotoaparatus.

 Užmezgant ryšį tarp fotoaparatų iškilo problema, neaprašyta 101 – 108 
klaidose.

 Dar kartą sujunkite fotoaparatus.

 Paskirties žiniatinklio serveryje nepakanka laisvos vietos.
 Pašalinkite iš žiniatinklio serverio nereikalingus vaizdus, patikrinkite, ar 

žiniatinklio serveryje yra pakankamai vietos ir pabandykite siųsti duomenis 
dar kartą.

105: Could not receive files. Card’s write protect switch is set to 
lock (Nepavyksta priimti failų. Atminties kortelės apsaugos 
nuo įrašymo jungiklis pastumtas į užrakinimo padėtį)

106: Could not receive files. Folder and file number have reached 
maximum value (Nepavyksta priimti failų. Pasiekti 
maksimalūs aplankų ir failų numeriai)

107: Could not receive files. Card cannot be accessed 
(Nepavyksta priimti failų. Nepavyksta pasiekti kortelės)

108: Disconnected (Atjungtas)

109: An error has occurred (Įvyko klaida)

121: Not enough free space on server 
(Serveryje nepakanka laisvos vietos)
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Reagavimas į klaidų pranešimus

 Galėjo nepavykti nustatyti žiniatinklio paslaugos.
 Sąsajos kabeliu (parduodamas atskirai) sujunkite fotoaparatą su kompiuteriu 

ir, naudodamiesi programa „EOS Utility“, perkonfigūruokite žiniatinklio 
paslaugos nuostatas (77 p.).

 Gal fotoaparato užregistravimo informacija arba fotoaparate 
užregistruotos žiniatinklio paslaugų svetainės duomenys buvo ištrinti 
iš CANON iMAGE GATEWAY?

 Sąsajos kabeliu (parduodamas atskirai) sujunkite fotoaparatą su kompiuteriu 
ir, naudodamiesi programa „EOS Utility“, perkonfigūruokite žiniatinklio 
paslaugos nuostatas (77 p.).

 Baigėsi šakninio sertifikato galiojimo laikas arba jis yra netinkamas.
 Sąsajos kabeliu (parduodamas atskirai) sujunkite fotoaparatą su kompiuteriu 

ir, naudodamiesi programa „EOS Utility“, perkonfigūruokite žiniatinklio 
paslaugos nuostatas (77 p.).

 Šis klaidos pranešimas gali būti rodomas, kai fotoaparate nustatytas laikas 
gerokai skiriasi nuo faktinio laiko. Patikrinkite, ar fotoaparate nustatytas 
teisingas laikas.

 Ar tinklas yra prijungtas?
 Patikrinkite tinklo ryšio būseną.

 CANON iMAGE GATEWAY tinklapyje atliekami techninės priežiūros 
darbai arba laikinai apkrova yra pernelyg koncentruota.

 Pabandykite prie žiniatinklio paslaugų svetainės prisijungti vėliau.

122: Connect to a computer, and correct the settings for the Web 
service with EOS software. (Prisijunkite prie kompiuterio ir, 
naudodamiesi EOS fotoaparatams skirta programine įranga, 
pakoreguokite žiniatinklio paslaugos nuostatas.)

123: Cannot log in to Web service. Connect to a computer and 
correct the settings with EOS software. (Neįmanoma 
prisiregistruoti prie žiniatinklio paslaugos. Sujunkite su 
kompiuteriu ir, naudodamiesi EOS fotoaparatams skirta 
programine įranga, pakoreguokite nuostatas.)

124: Invalid SSL certificate. Connect to a computer and correct the 
settings with EOS software. (Netinkamas SSL sertifikatas. 
Sujunkite su kompiuteriu ir, naudodamiesi EOS fotoaparatams 
skirta programine įranga, pakoreguokite nuostatas.)

125: Check the network settings (Patikrinkite tinklo nuostatas)

126: Could not connect to server (Nepavyksta prisijungti prie serverio)
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Reagavimas į klaidų pranešimus

 Prisijungiant prie žiniatinklio paslaugų svetainės iškilo problema, 
neaprašyta 121 –126 klaidose.

 Pabandykite prie žiniatinklio paslaugų svetainės prisijungti dar kartą.

 Ar spausdintuvas ką nors spausdina?
 Spausdintuvui baigus spausdinti sujunkite su juo dar kartą.
 Gal su spausdintuvu yra sujungtas kitas fotoaparatas?
 Palaukite, kol kitas fotoaparatas atsijungs nuo spausdintuvo ir pabandykite 

sujungti dar kartą.

 Ar įjungtas spausdintuvo maitinimas?
 Įjunkite spausdintuvą ir sujunkite su spausdintuvu dar kartą.

127: An error has occurred (Įvyko klaida)

141: Printer is busy. Try connecting again. (Spausdintuvas 
užimtas. Pabandykite prisijungti dar kartą.)

142: Could not acquire printer information. Reconnect to try 
again. (Nepavyko gauti spausdintuvo informacijos. 
Pakartotinai sujunkite ir pabandykite dar kartą.)
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Susidūrę su fotoaparato naudojimo problema, pirmiausia skaitykite šį trikčių 
šalinimo vadovą. Jei šis trikčių šalinimo vadovas nepadeda išspręsti problemos, 
susisiekite su artimiausiu „Canon“ paslaugų centru

 Pasirinkus parinkties [53: Wi-Fi / 53: „Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], 
atjungiamas ryšys per sąsajos kabelį arba HDMI kabelį. Nustatykite 
parinkties [53: Wi-Fi / 53: „Wi-Fi“] nuostatą [Disable / Išjungti] prieš 
prijungdami kabelį.

 Kabeliu sujungus fotoaparatą su „Connect Station“, kompiuteriu, 
spausdintuvu, televizoriumi ar bet kuriuo kitu įrenginiu, parinkties [Wi-Fi / 
„Wi-Fi“] nuostatų keisti nebegalima. Prieš keisdami nuostatas, atjunkite 
sąsajos kabelį.

 Belaidžio LAN ryšio metu negalima atlikti tokių veiksmų kaip fotografavimas 
ir peržiūra. Nutraukite ryšį, po to atlikite veiksmą.

 Net jei naudojate tą patį fotoaparatą ir išmanųjį telefoną, jei pakeitėte 
nuostatas arba pasirinkote kitą nuostatą, gali būti neįmanoma pakartotinai 
užmegzti ryšio, net ir pasirinkus tą patį SSID. Tokiu atveju, panaikinkite 
fotoaparato ryšio nuostatas iš „Wi-Fi“ nuostatų išmaniajame telefone ir 
užmegzkite ryšį dar kartą.

 Jei „Camera Connect“ neišjungiama pakartotinai užmezgant ryšį, gali 
nepavykti užmegzti ryšio. Tokiu atveju, iš naujo paleiskite „Camera 
Connect“.

 Pasirinkus parinkties [53: Wi-Fi / 53: „Wi-Fi“] nuostatą [Enable / Įjungti], 
vaizdų perdavimas naudojant „Eye-Fi“ kortelę yra išjungtas.

Trikčių šalinimo vadovas

Negalima naudoti kabeliu prijungto įrenginio.

Neįmanoma įjungti parinkties [Wi-Fi / „Wi-Fi“] nuostatos 
[Enable / Įjungti].

Neįmanoma atlikti tokių veiksmų kaip fotografavimas ir peržiūra.

Neįmanoma pakartotinai sujungti su išmaniuoju telefonu.

Neįmanoma naudoti „Eye-Fi“ kortelės.
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Jei naudojantis belaidžio ryšio funkcijomis sumažėja duomenų perdavimo sparta, 
nutrūksta ryšys, nesklandžiai rodomi filmai arba iškyla kita problema, pabandykite 
atlikti nurodytus taisymo veiksmus.

 Jei naudojate patalpoje, pastatykite toje pačioje patalpoje, kurioje naudojate 
fotoaparatą.

 Pasirūpinkite, kad tarp fotoaparato ir įrenginio nebūtų žmonių ar kokių nors 
kliūčių.

Jei dėl toliau nurodytų elektroninių įrenginių sumažėja belaidžio LAN ryšio 
perdavimo sparta, nutraukite naudojimąsi jais arba atsitraukite nuo jų, kad 
galėtumėte perduoti duomenis.
 Fotoaparatas per belaidį LAN ryšį užmezga naudodamas IEEE 802.11b/g/n 

radijo bangas 2,4 GHz dažnių juostoje. Todėl, netoliese įjungus tą pačią 
dažnių juostą naudojantį „Bluetooth“ prietaisą, mikrobangų krosnelę, belaidį 
telefoną, mikrofoną, išmanųjį telefoną, kitą fotoaparatą ar panašų įrenginį, 
sumažės belaidžiu LAN ryšiu perduodamų duomenų sparta.

 Jei prie vieno prieigos taško jungiate kelis fotoaparatus, įsitikinkite, kad 
fotoaparatų IP adresai yra skirtingi.

 Prie vieno prieigos taško prijungus kelis fotoaparatus, duomenų perdavimo 
sparta sumažės.

 Jei veikia keli prieigos taškai, naudojantys IEEE 802.11b/g/n radijo bangas 
(2,4 GHz dažnių juostoje), tarp belaidžio LAN ryšio kanalų palikite penkių 
kanalų tarpus, kad sumažėtų radijo bangų trikdžiai. Pavyzdžiui, naudokite 1, 
6 ir 11 kanalus, 2 ir 7 arba 3 ir 8 kanalus.

Pastabos dėl belaidžio ryšio funkcijos

Paskirties įrenginio arba prieigos taško antenos pastatymo vieta

Greta esantys elektroniniai prietaisai

Pastabos dėl kelių fotoaparatų naudojimo
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Jei netinkamai nustatytos saugos nuostatos, gali kilti toliau nurodytos problemos.
 Perduodamų duomenų stebėjimas

Piktavališkų ketinimų turinčios trečiosios šalys gali stebėti belaidžiu LAN 
ryšiu perduodamus duomenis ir bandyti gauti jūsų siunčiamus duomenis.

 Neįgaliota prieiga prie tinklo
Piktavališkų ketinimų turinčios trečiosios šalys gali įgyti neįgaliotą prieigą 
prie jūsų naudojamo tinklo ir pavogti, pakeisti arba sunaikinti informaciją. Be 
to, galite tapti kitų neįgaliotos prieigos tipų auka, pvz., apsimetimo (kai 
kažkas įgyja kito asmens tapatybę norėdamas įgyti neįgaliotą prieigą prie 
informacijos) arba nesankcionuoto naudojimo (kai kažkas įgyja neįgaliotą 
prieigą prie jūsų tinklo ir pasinaudoja juo norėdamas paslėpti savo 
įsiskverbimo į kitas sistemas pėdsakus) atakų.

Siekiant išvengti tokio pobūdžio problemų, rekomenduojame gerai apsaugoti savo 
tinklą.

Sauga
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 „Windows“
„Windows“ sistemoje atidarykite [Command Prompt / Komandų eilutė], 
įveskite ipconfig/all ir paspauskite klavišą <Enter>.
Ekrane pasirodys kompiuteriui priskirtas IP adresas, taip pat potinklio kaukės, 
tinklų sietuvo ir DNS serverio informacija.

 „Mac OS“
„Mac OS X“ sistemoje atidarykite programą [Terminal], įveskite „ifconfig -a“ ir 
paspauskite klavišą <Return>. Kompiuteriui priskirtą IP adresą rasite 
elemente [en0], esančiame šalia [inet]; jis pateikiamas formatu „***.***.***.***“.
* Informacijos apie programą [Terminal] rasite „Mac OS X“ pagalbos puslapiuose.

Kad kompiuteryje ir kituose tinkle sujungtuose įrenginiuose nenaudotumėte to 
paties IP adreso, konfigūruodami fotoaparatui priskirtą IP adresą pakeiskite 
dešinėje pusėje esančius skaičius, kaip aprašyta 124 p.

Tinklo nuostatų tikrinimas

Pavyzdys: 192.168.1.10
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9
Nuorodos



122

Galite rankiniu būdu nustatyti fotoaparato prieigos taško tinklo nuostatas. Parinktis 
[SSID], [Channel setting / Kanalo nuostata] ir [Encryption settings / Šifravimo 
nuostatos] galima nustatyti kiekviename rodomame ekrane.

1 Pasirinkite [Manual connection / 
Rankinis jungimas].
 Pasirinkite [Manual connection / 

Rankinis jungimas] ir paspauskite <0>.
 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 

<0>, kad pereitumėte prie kito ekrano.

2 Įveskite SSID (tinklo pavadinimą).
 Simbolius įveskite naudodamiesi virtualia 

klaviatūra (16 p.).
 Baigę, paspauskite mygtuką <M>.

3 Pasirinkite pageidaujamą kanalo 
nuostatą.
 Pasirinkite elementą, po to paspauskite 

<0>.
 Norėdami rankiniu būdu nustatyti 

nuostatas, pasirinkite [Manual setting / 
Rankinis nustatymas], po to pasukite 
ratuką <6>.

 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 
<0>, kad pereitumėte prie kito ekrano.

Tinklo nustatymas rankiniu būdu
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Tinklo nustatymas rankiniu būdu

4 Pasirinkite pageidaujamą šifravimo 
nuostatą.
 Pasirinkite elementą, po to paspauskite 

<0>. Pasirinkite šifravimo nuostatą 
[AES].

 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Pasirinkus [AES], pateikiama virtuali 
klaviatūra (16 p.). Įveskite šifravimo raktą iš 
aštuonių simbolių, po to paspausdami 
mygtuką <M> nustatykite.

 Pateikiamas nustatytas SSID ir šifravimo 
raktas.

 Tolesni veiksmai tokie patys kaip ir 
pasirinkus [Easy connection / Paprastas 
jungimas].
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Rankiniu būdu nustatykite IP adreso nuostatas. Kokie elementai rodomi, priklauso 
nuo „Wi-Fi“ funkcijos.

1 Pasirinkite [Manual setting / Rankinis 
nustatymas].
 Pasirinkite nuostatą [Manual setting / 

Rankinis nustatymas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Pasirinkite [OK / Gerai] ir paspauskite 
<0>, kad pereitumėte prie kito ekrano.

2 Pasirinkite nustatytiną elementą.
 Pasirinkite elementą, po to paspauskite 

<0>. Pateikiamas skaičių įvedimo 
ekranas.

 Jei norite naudoti šliuzą, pasirinkite 
[Enable / Įjungti], pasirinkite [Address / 
Adresas], po to paspauskite <0>.

3 Įveskite norimas reikšmes.
 Sukdami ratuką <6>, pasirinkite įvedimo 

padėtį viršutinėje zonoje, o spaudydami 
mygtukus <Y> <Z>, pasirinkite skaičius. 
Norėdami įvesti pasirinktą skaičių, 
paspauskite <0>.

 Norėdami nustatyti įvestas reikšmes ir grįžti 
į 2 veiksmo ekraną, paspauskite mygtuką 
<M>.

IP adreso nustatymas rankiniu būdu
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IP adreso nustatymas rankiniu būdu

4 Pasirinkite [OK / Gerai].
 Nustatę reikiamus elementus pasirinkite 

parinktį [OK / Gerai] ir paspauskite <0>.
 Atsiras „Wi-Fi“ funkcijos nustatymo 

ekranas.
 Jei nežinote, ką turite įvesti, perskaitykite 

sk. „Tinklo nuostatų tikrinimas“ (120 p.) 
arba pasiteiraukite tinklo administratoriaus 
ar kito apie tinklą išmanančio asmens.
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9Belaidis ryšys
Atitinka standartą: IEEE 802.11b/g/n
Duomenų perdavimo
metodas: DS-SS moduliacija (IEEE 802.11b)

OFDM moduliacija (IEEE 802.11g/n)
Duomenų perdavimo
atstumas: Apie 15 m

* Kai sujungtas su išmaniuoju telefonu
* Jei nėra radijo trikdžių, o tarp perduodančios ir priimančios 

antenų nėra jokių kliūčių.
Duomenų perdavimo dažnis (centrinis dažnis):

Sujungimo metodas: Infrastruktūros režimas*, fotoaparato prieigos taško režimas
* Palaiko „Wi-Fi“ apsaugotąją sąranką

Sauga: Autentifikavimo metodas: atviroji sistema, bendrinamas kodas, 
WPA / WPA2-PSK
Šifravimas: WEP, TKIP, AES

9„Wi-Fi“ funkcijos
Jungimas su Vaizdus galima peržiūrėti, valdyti ir priimti 
išmaniaisiais telefonais: išmaniuoju telefonu.

Galimas nuotolinis fotoaparato valdymas išmaniuoju telefonu.
Vaizdų perdavimas Vieno vaizdo perdavimas, pasirinktų vaizdų perdavimas, 
iš vieno fotoaparato į kitą: pakeisto dydžio vaizdų perdavimas
Spausdinti „Wi-Fi“
spausdintuvu: Vaizdus galima nusiųsti į „Wi-Fi“ funkciją palaikantį 

spausdintuvą.
Vaizdų siuntimas į Fotoaparate esančius vaizdus arba nuorodas į juos galima 
žiniatinklio paslaugų svetainę: nusiųsti į užregistruotas žiniatinklio paslaugų svetaines.

  Visi aukščiau pateikti duomenys pagrįsti „Canon“ bandymų standartais.

Specifikacijos

Dažnis Kanalai

nuo 2412 iki 2462 MHz nuo 1 iki 11 kanalų
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Prekių ženklai

 „Microsoft“ ir „Windows“ yra „Microsoft Corporation“ paprastieji ir / arba JAV bei kitose 
šalyse registruoti prekių ženklai.

 „Macintosh“ ir „Mac OS“ yra „Apple Inc.“ priklausantys JAV bei kitose šalyse registruoti 
prekių ženklai.

 „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas ir „Wi-Fi“ apsaugotosios sąrankos ženklas yra „Wi-Fi 
Alliance“ prekių ženklai.

 Fotoaparato nuostatų ekranuose ir šiame vadove naudojamas trumpinys WPS žymi 
„Wi-Fi Protected Setup“ („Wi-Fi“ apsaugotąją sąranką).

 „UPnP“ yra „UPnP Implementers Corporation“ prekės ženklas.
 Visi kiti prekių ženklai priklauso išimtinai tik jų savininkams.
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