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Naudodamiesi šio fotoaparato bevielio LAN funkcija galite atlikti  daugybę veiksmų 
- pradedant nuotraukų siutimų į internetą ir kitus fotoaparatus ir baigiant nuotoliniu 
fotoaparato valdymu - tereikia prisijungti prie „Wi-Fi“® tinklo arba kito bevielio LAN 
funkciją fotoaparate palakančio įrenginio.

Ką galite nuveikti naudodamiesi bevielio LAN funkcijomis

(1) Transfer images
 between cameras
 Exchange images

(6) View images using 
 a media player
 View images

(5) Send images to 
 a Web service
 Save and share images

(4) Operate the camera 
 remotely using EOS Utility
 Remotely control the camera

(3) Print images using 
 a Wi-Fi printer
 Print images

(2) Connect to a 
 smartphone
 Make images 
 viewable on a 
 smartphone
 Shoot remotely 
 with a smartphone

(Canon Image Gateway)

(1) Nuotraukų 
persiuntimas iš vieno 
fotoaparato į kitą
Keiskitės nuotraukomis

(2) Prisijungimas prie 
išmaniojo telefono
Peržiūrėkite nuotraukas 
išmaniojo 
telefono ekrane
Fotografuokite 
nuotoliniu būdu 
naudodamiesi 
išmaniuoju telefonu

(3) Išspausdinkite 
nuotraukas 
naudodamiesi 
„Wi-Fi“ spausdintuvu
Išspausdinkite nuotraukas

(4) Fotoaparato valdymas nuotoliniu 
būdu naudojantis „EOS Utility“
Valdykite fotoaparatą nuotoliniu būdu

(5) Fotoaparato valdymas 
nuotoliniu būdu
Išsaugokite vaizdus ir 
jais pasidalinkite

(6) Vaizdų peržiūra 
naudojantis medijos 
leistuvu
Peržiūrėkite vaizdus

(„Canon Image 
Gateway“ tinklų sąsaja)

 Kai kuriose šalyse ir regionuose internetinės „CANON iMAGE GATEWAY“ paslaugos gali 
neveikti. Daugiau informacijos apie internetines „CANON iMAGE GATEWAY“ paslaugas 
palaikančias šalis bei regionus rasite „Canon“ internetiniame tinklapyje (http://canon.com/cig).

 Kai kuriose šalyse bei regionuose kompiuterio nuostata „Siųsti nuotraukas į interneto 
svetainę“ gali neveikti.
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Ką galite nuveikti naudodamiesi bevielio LAN funkcijomis

(1)z Nuotraukų persiuntimas iš vieno fotoaparato į kitą (p. 19)

Persiųskite ir gaukite nuotraukas į šį fotoaparatą iš bet kurio kito 
„Canon“ fotoaparato su įmontuota bevielio LAN funkcija.

(2)q Prijungimas prie išmaniojo telefono (p. 31, 75)

Naudodamiesi išmaniuoju telefonu peržiūrėkite išsaugotus vaizdus 
arba valdykite fotoaparatą nuotoliniu būdu.
Norėdami naudotis minėtomis funkcijomis, įdiekite savo 
išmaniajame telefone programėlę „EOS Remote“.

(3)l Nuotraukų spausdinimas naudojantis „Wi-Fi“ 

spausdintuvu (p. 45, 87)

Norėdami išspausdinti nuotraukas belaidžiu būdu prijunkite 
fotoaparatą prie spausdintuvo su bevielio LAN funkcija ir 
„PictBridge“(bevielis LAN).

(4)D Valdykite fotoaparatą nuotoliniu būdu su „EOS Utility“ 

(p. 93)

Sujunkite beviele jungtim fotoaparatą su kompiuteriu ir, 
naudodamiesi komplekte esančia „EOS Utility“ programa, valdykite 
fotoaparatą nuotoliniu būdu.

(5)w Vaizdų siutimas į interneto svetaines (p. 103)

Įkelkite savo nuotraukas į „CANON iMAGE GATEWAY“ tinklo sąsają 
ir, naudodamiesi internetine „Canon“ naudotojams skirta 
fotopaslauga (reikalinga nemokama registracija), dalinkitės 
nuotraukomis su savo artimaisiais bei draugais.

(6)  Nuotraukų peržiūra naudojantis medijos leistuvu (p. 131)

Fotoaparato atminties kortelėje išsaugotus vaizdus galite peržiūrėti 
TV ekrane, tereikia per bevielį LAN tinklą prijungti medijos leistuvą 
su DLNA* funkcija.
* Skaitmeninių transliavimo tinklų aljansas
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„Wi-Fi“ funkcijos struktūrinė schema

z Nuotraukų persiuntimas iš vieno 
fotoaparato į kitą 

q Prijungimas prie išmaniojo 
telefono

Prijunkite kitą „Canon“ fotoaparatą su 
įdiegta bevielio LAN funkcija

Įdiekite išmaniajame telefone 
programėlę „EOS Remote“

Sujunkite fotoaparatus per bevielį 
LAN

• Fotoaparato prieigos taško 
režimas*1 

• Infrastruktūros režimas*2

Persiųskite nuotraukas iš vieno 
fotoaparato į kitą

• Peržiūrėkite nuotraukos fotoaparato 
ekrane

• Fotografuokite nuotoliniu būdu

l Nuotraukų spausdinimas 
naudojantis „Wi-Fi“ spausdintuvu 

D Fotoaparato valdymas 
nuotoliniu būdu su „EOS Utility“ 

Prijunkite „Wi-Fi“ spausdintuvą su 
„PictBridge“ (bevielis LAN)

Sujunkite bevielį LAN su kompiuteriu, 
kuriame yra įdiegta „EOS Utility“ 
programa 

• Fotoaparato prieigos taško 
režimas*1 

• Infrastruktūros režimas*2

• Infrastruktūros režimas*2

• „Ad hoc“ režimas*3

Vaizdų peržiūra ir spausdinimas
Fotoaparato valdymas nuotoliniu būdu 
su „EOS Utility“ 
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„Wi-Fi“ funkcijos struktūrinė schema

*1 Fotoaparato prieigos taško režimas:
Paprasčiausias bevielio LAN režimas, tiesiogiai per bevielį LAN sujungiantis 
fotoaparatą ir išmanųjį telefoną arba fotoaparatą ir spausdintuvą.

*2 Infrastruktūros režimas:
Bevielio LAN režimas, prijungiantis kiekvieną „Wi-Fi“ įrenginį su bevielio LAN prieigos 
tašku.  Naudojantis šiuo režimu, prisijungti ir ryšį palaikyti galima tik su netoliese 
esančiu bevielio „Wi-Fi“ įrenginiu.

*3 „Ad hoc“ režimas:
Bevielio LAN režimas, skirtas prisijungti tiesiogiai prie kompiuterio su įdiegta bevielio 
LAN funkcija. Nustatant kompiuterio bevielio LAN funkcijos „Ad hoc“ režimą, 
fotoaparatą galima prijungti tokiu pat būdu, kaip ir nustačius infrastruktūros režimą.

w Vaizdų siutimas į interneto 
svetaines 

 Vaizdų peržiūra naudojantis 
medijos leistuvu

• Prijunkite kompiuterį su įdiegta „EOS 
Utility“ programa prie bevielio LAN 
tinklo, kuris gali prisijungti prie interneto

• Nustatykite „CANON iMAGE 
GATEWAY“ nario nuostatas

• Sukonfigūruokite fotoaparatą 
prisijungimui prie interneto svetainės.

• Sujunkite DLNA palaikančius 
įrenginius su bevielio LAN prieigos 
tašku 

• Prijunkite medijos leistuvą prie TV

Infrastruktūros režimas*2 Infrastruktūros režimas*2

• Nusiųskite vaizdus į interneto svetainę
• Išsiųskite elektroninius laiškus savo 

pažįstamiems

Valdydami medijos leistuvą 
peržiūrėkite nuotraukos fotoaparato 
ekrane

 Kai kuriose šalyse ir regionuose internetinės „CANON iMAGE GATEWAY“ paslaugos 
gali neveikti. Daugiau informacijos apie internetines „CANON iMAGE GATEWAY“ 
paslaugas palaikančias šalis bei regionus rasite „Canon“ internetiniame tinklapyje.
(http://canon.com/cig).

 Kai kuriose šalyse bei regionuose kompiuterio nuostata „Siųsti nuotraukas į interneto 
svetainę“ gali neveikti.
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 Šiame naudotojo vadove, terminu „bevielis LAN“ bendrai vadinamos 
„Wi-Fi“ ir originalios „Canon“ bevielio ryšio funkcijos.
Terminu „prieigos taškas“ vadinamas bevielio LAN terminalas 
(bevielio LAN prieigos taškas arba bevielio LAN adapteris), 
atliekantis bevielio LAN jungties funkcijas.

 Laužtiniai skliaustais [   ] įrėminami mygtukų ir piktogramų 
pavadinimai arba  kompiuterio ekrane rodomi programinės įrangos 
elementai. Laužtiniais skliaustais taip pat žymimi fotoaparato meniu 
elementai.

 ** (skaičiai) arba „(p.**)“ žymimi puslapiai, kuriuose yra pateikta 
išsami informacija. 

 Šio naudotojo vadovo skirsniuose, pažymėtuose toliau išvardintais 
simboliais, pateikiama tam tikra toliau nurodyta informacija.

: Įspėjimas, kad būtų išvengta fotografavimo problemų.

: Papildoma informacija, papildanti pagrindinių operacijų 
aprašymus.

Šiame vadove naudojami sutartiniai ženklai

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

 „Macintosh“ and „Mac OS“ yra „Apple Inc.“ priklausantys JAV bei kitose 
šalyse registruotas prekių ženklas

 „Wi-Fi“ registruotas prekių ženklas priklauso kompanijai „Wi-Fi Alliance“.
 „Wi-Fi Certified“, WPA, WPA2 ir „Wi-Fi Certified“ logotipai yra „Wi-Fi 

Alliance“ kompanijai priklausantys prekių ženklai.
 Fotoaparato nuostatų ekrane rodoma ir šiame naudotojo vadove aptariama 

santrumpa  „WPS“ reiškia apsaugotą „Wi-Fi“ sąranką (Wi-Fi Protected 
Setup).

 „UPnP“ prekių ženklas priklauso kompanijai „UPnP Implementers 
Corporation“.

 Visi kiti prekių ženklai priklauso išimtinai tik jų savininkams.

Atkreipkite dėmesį į tai kad „Canon“ neatsako už žalą, patirtą dėl neteisingo bevielio LAN 
nuostatų įdiegimo ir naudojimo fotoaparate. „Canon“ taip pat neatsako už jokius praradimus 
ar žalą, patirtą naudojant šį fotoaparatą.
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1
Pagrindinės bevielio

LAN funkcijų nuostatos

Šiame skyriuje aprašomos fotoaparato bevielio LAN funkcijos 
naudojimui reikalingos nuostatos.
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Pirmiausiai sugalvokite ir įveskite fotoaparato slapyvardį.
Prijungus fotoaparatą per bevielį LAN prie kito įrenginio jo ekrane pasirodys 
fotoaparato slapyvardis. Todėl fotoaparatui slapyvardį priskirti yra būtina.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi].
 Kortelėje [53] pasirinkite parinktį [Wi-Fi] ir 

paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Enable / įjungti].
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

parinktį [Enable / įjungti] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Dabar galima pasirinkti [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija] nuostatą.

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

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

 Pasirinkus nuostatą pirmą kartą, atsivers 
ekranas slapyvardžiui užregistruoti. 
Pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir atlikite 4 
žingsnyje nurodytus veiksmus.

Slapyvardžio registravimas
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Slapyvardžio registravimas

4 Įveskite slapyvardį.
 Daugiau informacijos apie ženklų įvedimą 

rasite sekančiame puslapyje, skirsnyje 
„Virtualios klaviatūros naudojimas“.

 Slapyvardį gali sudaryti iki 16 ženklų.

5 Pabaiga.
 Baigę procesą paspauskite mygtuką 

<M>.
 Patvirtinimo lange pasirinkite parinktį [OK / 

gerai] ir paspauskite mygtuką <0>. 
Slapyvardis užregistruotas; vės atsivers 
[Wi-Fi function / „Wi-Fi“ funkcija] 
nuostatos ekranas.

 Norėdami pakeisti slapyvardį, aukščiau 
aprašytame ekrane paspauskite mygtuką 
<B>, atsivertusiame ekrane pasirinkite 
parinktį [Edit nickname / redaguoti 
slapyvardį].



Slapyvardžio registravimas
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 Persijungimas į kitas įvedimo zonas
Norėdami peršokti iš viršutinės zonos į 
apatinę, paspauskite mygtuką <Q>.

 Žymiklio perkėlimas
Norėdami perkelti žymiklį, paspauskite 
viršutinėje zonoje esantį mygtuką <U>. 

 Teksto įvedimas
Apatinėje įvedimo zonoje paspauskite mygtuką <V> arba <U>, pasirinkite 
norimą simbolį ir paspaudę mygtuką <0> jį įrašykite.
Viršutiniame dešiniame kampe rodomas rodmuo [*/*] reiškia, kiek ženklų Jūs 
jau įvedėte ir kiek dar galite įvesti.

 Persijungimas į kitas įvedimo zonas*
Žemutinės srities apatiniame dešiniame kampe pasirinkite piktogramą 

[ ]. Kaskart, paspaudus mygtuką <0>, ekrane pasikeis įvedimo 

režimas. Įvedimo režimai keičiasi tokia tvarka: mažosios raidės9skaičiai / 

simboliai 1 9skaičiai / simboliai 29 didžiosios raidės.
* Pasirinkę parinktį [Touch control:  Disable / liečiamas valdymas: išjungtas], visus 

ženklus galėsite įvesti ekrane vienu metu.

 Teksto šalinimas
Vieną ženklą ištrinsite paspaudę mygtuką <L>.

 Teksto įvedimo užbaigimas
Paspauskite mygtuką <M> ir patvirtinkite įvestą tekstą. Atsivertusiame 
patvirtinimo ekrane pasirinkus parinktį [OK / gerai], ekranas užsivers.

 Teksto įvedimo atšaukimas
Norėdami atšaukti teksto įvedimą ir išeiti, paspauskite mygtuką <B>. 
Atsivertusiame patvirtinimo ekrane pasirinkus parinktį [OK / gerai], ekranas 
užsivers.

Naudojimasis virtualia klaviatūra
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 Norėdami suteikti pirmenybę bevielio LAN funkcijoms, nespauskite užrakto 
mygtuko, peržiūros mygtuko ir nesukite režimo pasirinkimo ratuko. Priešingu 
atveju pirmenybė gali būti suteikta fotografavimo arba peržiūros funkcijai, o 
bevielio LAN funkcija tuo metu gali būti laikinai išjungta. Ryšys gali būti 
nutrauktas ir užvertus LCD ekraną į vidų.

 Pasirinkus funkcijos [Wi-Fi] kortelėje [53] nuostatą [Enable / įjungti], 
filmavimo funkcija išsijungs. Net jei naudodamiesi kabeline jungtim 
fotoaparatą prijungsite prie kompiuterio, GPS imtuvo ar kito įrenginio, jais vis 
tiek naudotis negalėsite (p.17). 

 Jei reikia, pasirinkite [Auto power off / 
automatinis išsijungimas] funkcijos [52] 
kortelėje nuostatą [Disable / išjungti].

 Jei veikiant bevielio LAN funkcijai 
fotoaparatas automatiškai išsijungs, ryšys 
nutrūks. Pažadinus fotoaparatą bevielio 
LAN ryšys bus atkurtas.

 Ten, kur elektroninių ir bevielių įrenginių 
naudojimas yra draudžiamas, pavyzdžiui, 
lėktuve arba ligoninėje,  pasirinkite fuksijos 
[Wi-Fi] nuostatą [Disable / išjungti].

Pagrindinės funkcijos ir nuostatos

Fotoaparato naudojimas su suaktyvintomis bevielio LAN 
funkcijomis

Automatinis išsijungimas

[Wi-Fi] funkcija kortelėje [53]



Pagrindinės funkcijos ir nuostatos
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[Wi-Fi] funkcijos kortelėje [53] nuostatas ir ryšio būseną galite pamatyti LCD 
ekrane arba LCD skydelyje.

[Wi-Fi] nuostatos ir ryšio būsena

""Wi-Fi" ryšio būsena"

„Wi-Fi“ funkcija

"Wi-Fi" ryšio būsena"

LCD ekranas LCD skydelis

„Wi-Fi“ funkcija
„Wi-Fi“ ryšio 

būsena
„Wi-Fi“ funkcija

Pasirinkus [Wi-Fi] nuostatą 
[Disable / išjungi]

(išjungti)
(išjungti)

Pasirinkta [Wi-Fi] nuostata 
[Enable / įjungti], bet ryšio 

užmegzti nepavyksta.
(išjungti)

Prisijungta

Duomenys perduodami ()

Laukiama prisijungimo/
Laukiama pakartotinio 

prisijungimo
(Mirksi)

(Mirksi)

Ryšio klaida (Mirksi)
(Mirksi)

(Mirksi)



17

Pagrindinės funkcijos ir nuostatos

Bevielio LAN funkcijas galite valdyti taip pat ir liesdami ekraną. Daugiau 
informacijos rasite sk. „Naudojimasis liečiamu jutikliniu ekranu“. 

Liečiamas jutiklinis valdymas

Prisijungimas naudojant sąsajos kabelį
 Pasirinkus funkcijos [53: Wi-Fi] nuostatą [Enable / įjungti], sąsajos kabelio jungtis 

bus išjungta. Norėdami prijungti sąsajos kabelį, pasirinkite nuostatą [Disable / 
išjungti].

 Prijungus fotoaparatą prie kompiuterio, spausdintuvo, GPS imtuvo ar bet kurio kito 
įrenginio naudojant sąsajos kabelį, [Wi-Fi] funkcijos nuostatų keisti nebegalima. 
Norėdami sukonfigūruoti nuostatas, sąsajos kabelį atjunkite. 

„Eye-Fi“ kortelės naudojimas
 Pasirinkus funkcijos [53: Wi-Fi] nuostatą [Enable / įjungti], perduoti vaizdų 

naudojantis „Eye - Fi“ kortele negalima.
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2
Vaizdų persiuntimas iš
vieno fotoaparatą į kitą

Naudojantis įmontuoto bevielio LAN funkcijomis vaizdus 
galima persiųsti iš vieno „Canon“ fotoaparato į kitą.

 Bevielį ryšį galima užmegzti su ne anksčiau kaip 2012 metais pagamintais 
Canon fotoaparatais su įmontuotu bevieliu LAN. Atkreipkite dėmesį į tai, 
kad fotoaparato negalima sujungti su Canon filmavimo kamera net jei joje 
yra įmontuotas bevielis LAN.

 Fotoaparato negalima sujungti su Canon fotoaparatais kuriuose nėra 
įmontuoto bevielio LAN, net jei jie yra suderinami su „Eye-Fi“ kortele.

 Perduoti galima tik JPEG formato nuotraukas.
 Nors filmuotus vaizdus perduoti galima, ne visi fotoaparatai turi jų peržiūrai 

tinkamas funkcijas.
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Norėdami prisijungti prie kito fotoaparato per bevielį LAN turite jį užregistruoti. 
Vienu metu galima prisijungti tik prie vieno fotoaparato.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-F] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Pasirinkite parinktį [z].
 Spaudydami mygtukus <V> <U> 

pasirinkite parinktį [z (perduoti vaizdus iš 
vieno fotoaparato į kitą) ir paspauskite 
mygtuką <0>.

3 Pradėkite prisijungimą tame 
fotoaparate, į kurį ketinate siųsti 
vaizdus.
 Fotoaparato ekrane atsivertus kairėje 

pavaizduotam ekranui, pradėkite 
prisijungimą ir kitame fotoaparate. Daugiau 
informacijos apie proceso valdymą rasite 
priimančio fotoaparato naudotojo 
instrukcijose.

 Užmezgus ryšį, nuostatos išsaugomos 
automatiškai, o fotoaparato ekrane 
pasirodo kortelėje saugomas vaizdas.

Jungties galinio taško pasirinkimas
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Jungties galinio taško pasirinkimas

4 Pasirinkite vaizdą, kurį norite 
persiųsti.
 Išsiunčiančio fotoaparato ekrane pasirinkite 

norimą vaizdą (p. 22).
 Su vaizdą priimančiu fotoaparatu neatlikite 

jokių veiksmų.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad peržiūrint vaizdą GPS informacija nerodoma net, jei prie 
gauto vaizdo ji yra pridėta. Naudodamiesi „Map Utility software“ programa fotografavimo 
vietą galėsite pamatyti virtualiame žemėlapyje.

 Prisijungimo nuostatos automatiškai išsaugomos ir užregistruojamos prisijungto 
fotoaparato slapyvardžiu.

 Prijungus fotoaparatą prie kito fotoaparato automatinio išsijungimo funkcija neveikia.
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Pasirinkti vaizdai išsiunčiami vienas paskui kitą.

1 Pasirinkite vaizdą, kurį norite 
persiųsti.
 Spaudydami mygtuką <U> pasirinkite 

norimą išsiųsti vaizdą ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Vaizdą galite pasirinkti ir iš rodyklės 
rodinio, tereikia paspausti mygtuką 
<I>. Jei norite grąžinti vieno vaizdo 
rodinį, paspauskite mygtuką <u>. 

2 Pasirinkite parinktį [Send img shown / 
siųsti rodomą vaizdą].
 Norėdami pasirinkti siunčiamo vaizdo dydį, 

pasirinkite parinktį [Resize image / 
pakeisti vaizdo dydį] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Spaudydami mygtuką <U> pasirinkite 
parinktį [Send img shown / siųsti rodomą 
vaizdą] ir paspauskite mygtuką <0>.

 Atsivers persiuntimo eigos ekranas.
 Jei norite išsiųsti dar vieną vaizdą, 

pakartokite 1 ir 2 veiksmus.

3 Nutraukite ryšį.
 Norėdami atsiversti patvirtinimo ekraną, 

paspauskite mygtuką <M>. Norėdami 
nutraukti ryšį, spaudydami mygtuką 
<U> pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Vėl atsivers [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija] ekranas.

Vaizdų siuntimas

Vaizdų siuntimas po vieną

Jei užmezgę ryšį pradėsite fotografuoti arba peržiūrėti vaizdus, ryšys nutrūks.

RAW vaizdų persiųsti negalima.
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Vaizdų siuntimas

Galima pasirinkti ir išsiųsti kelis vaizdus vienu metu.

1 Paspauskite <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Send selected / 
siųsti pasirinktus].
 Norėdami pasirinkti siunčiamų vaizdų dydį, 

pasirinkite parinktį [Resize image / 
pakeisti vaizdo dydį] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Spaudydami mygtuką <U> pasirinkite 
parinktį [Send selected / siųsti 
pasirinktus] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Pasirinkite vaizdą, kurį norite 
persiųsti.
 Spaudydami mygtuką <U> pasirinkite 

norimus išsiųsti vaizdus ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Viršutinis kairysis siunčiamo vaizdo 
kampas bus pažymėtas <X>.

 Vaizdą galite pasirinkti ir iš trijų vaizdų 
rodyklės rodinio, tereikia paspausti 
mygtuką <I>. Jei norite grąžinti vieno 
vaizdo rodinį, paspauskite mygtuką <u>.

 Pasirinkę siunčiamus vaizdus paspauskite 
mygtuką <Q>.

Pasirinktų vaizdų siuntimas



Vaizdų siuntimas
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 4 Sumažinkite vaizdo dydį.
 Nustatykite, jei reikia.
 Informacijos apie nustatymo procedūrą 

rasite toliau pateikiamoje lentelėje.

 5 Išsiųskite vaizdus.
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

parinktį [Send / siųsti], paspauskite 
mygtuką <0> ir išsiųskite vaizdus.

 Atsivers persiuntimo eigos ekranas.
 Jei norite išsiųsti dar vieną vaizdų rinkinį, 

pakartokite 1 ir 5 veiksmus.

6 Nutraukite ryšį.
 Norėdami atsiversti patvirtinimo ekraną, 

paspauskite mygtuką <M>. Norėdami 
nutraukti ryšį, spaudydami mygtuką 
<U> pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Vėl atsivers [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ 
funkcija] ekranas.

 Jei užmezgę ryšį pradėsite fotografuoti arba peržiūrėti vaizdus, ryšys nutrūks. 
Siunčiant arba priimant duomenis fotografuoti ir atlikti kitų veiksmų negalima. Jai 
vaizdus siunčiančiame fotoaparate pasirinksite parinktį [Cancel / atšaukti], duomenų 
perdavimo procesas bus sustabdytas ir Jūs galėsite fotografuoti arba atlikti kitus 
veiksmus.

 Susiruošę siųsti didelės apimties failus arba daug vaizdų vienu metu pasirūpinkite, 
kad baterija būtų pakankamai įkrauta ir nepasibaigus procesui neišsikrautų.

 RAW vaizdų persiųsti negalima.
 Galite pasirinkti iki 50 failų.
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Vaizdų siuntimas

Pasirinkus parinktį [Send selected / siųsti pasirinktus], išsiuntimo ekrane 
galėsite pasirinkti, kokio dydžio turi būti išsiunčiamieji vaizdai.

1  Pasirinkite parinktį [Resize images to 
send / pakeisti išsiunčiamų vaizdų 
dydį].
 Siunčiamų vaizdų patvirtinimo lange 

paspauskite mygtuką <V>, pasirinkite 
parinktį [Resize images to send / pakeisti 
išsiunčiamų vaizdų dydį] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Pasirinkite vaizdo dydį.
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

norimą vaizdo dydį ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Išsiųskite vaizdus.
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

parinktį [Send / siųsti], paspauskite 
mygtuką <0> ir išsiųskite vaizdus.

Siunčiamų vaizdų dydžio sumažinimas

 Bus pakeistas visų vienu metu išsiųsti pasirinktų vaizdų dydis išskyrus tuos vaizdus, 
kurių dydis yra ir taip mažesnis už pasirinktąjį.

 Vaizdo įrašų dydžio pakeisti negalima.
 [Resize:S2 / pakeisti dydį: S2] ir [Resize:S3 / pakeisti dydį: S3] parinktys pasidaro 

veiksnios tik  renkantis EOS 70D fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas. Kitu 
fotoaparatu nufotografuotos nuotraukos siunčiamos tokio dydžio, kokios yra.

 Failo dydis (bendras dydis) priklauso nuo failų apimčių prieš pakeičiant nuotraukų 
dydį.
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Fotoaparatas gali pats pakartotinai prisijungti prie anksčiau prisijungimo nuostatas 
užregistravusio fotoaparato.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Pasirinkite parinktį [z].
 Pasirinkite parinktį [z] (persiųsti vaizdus 

iš vieno fotoaparato į kitą) ir paspauskite 
mygtuką <0>.

3 Užmegzkite ryšį.
 Pasirinkite parinktį [Connect / prijungti] ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Patvirtinimo ekrane pasirinkite parinktį [OK / 

gerai].
 Prijungimo procedūra atlikite ir kitame 

fotoaparate. 
 Ekrane pasirodo kortelėje saugomi vaizdai, iš 

kurių galite išsitrinkti  tuos, kuriuos norite 
išsiųsti.

 Jei fotoaparate yra  užregistruoti keli 
fotoaparatai duomenims gauti, pasirinkite 
parinktį [Choose set. / pasirinkti nust.], 
pasirinkite aparatą, prie kurio norite 
prisijungti ir užmegzkite ryšį.

 Standartiškai, nuostatoms yra suteikiamas 
prisijungto fotoaparato slapyvardis.

Pakartotinis prijungimas

Jei iš pasirinkto fotoaparato Wi-Fi nuostatos buvo ištrintos (p. 149), pakartotinai ryšio 
užmegzti nepavyks. Pasirinkite parinktį [Review/change settings / peržiūrėti / keisti 
nuostatas] ir pakeiskite nuostatas (p. 148).
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Šiame fotoaparate galite užregistruoti iki trijų fotoaparatų prisijungimo nuostatas.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Pasirinkite parinktį [z].
 Pasirinkite parinktį [z] (persiųsti vaizdus 

iš vieno fotoaparato į kitą) ir paspauskite 
mygtuką <0>.

3 Pasirinkite nuorodą [Choose set. / 
pasirinkti nuost.].
 Pasirinkite parinktį [Choose set. / 

pasirinkti nuost.] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

4 Pasirinkite parinktį [Unspecified / 
nenurodytas].
 Pasirinkite parinktį [Unspecified / 

nenurodytas] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Atsivers prisijungimo nuostatų ekranas. 
Laikydamiesi ekrane rodomų instrukcijų 
sukonfigūruokite prisijungimo nuostatas.

Daugybinių prisijungimų nuostatų registravimas

Nuostatos pavadinimą galėsite pakeisti vėliau (p. 28).
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Pakartotinio prisijungimo metu ekrane rodomus nuostatų pavadinimus baigus 
konfigūruoti nuostatas galima pakeisti.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Pasirinkite parinktį [z].
 Pasirinkite parinktį [z] (persiųsti vaizdus 

iš vieno fotoaparato į kitą) ir paspauskite 
mygtuką <0>.

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

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

4 Pasirinkite parinktį [Change settings 
name / keisti nuostatų pavadinimus].
 Pasirinkite parinktį [Change settings 

name / keisti nuostatų pavadinimus] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

Nuostatų pavadinimų keitimas
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Nuostatų pavadinimų keitimas

5 Pakeiskite nuostatos pavadinimą. 
 Naudodamiesi virtualia klaviatūra įveskite 

kitą nuostatos pavadinimą (p. 14 ). Galima 
įvesti iki 30 ženklų.

 Baigę procesą paspauskite mygtuką 
<M>.

 Norėdami patvirtinti pakeitimus, 
patvirtinimo lange pasirinkite parinktį [OK / 
gerai] ir paspauskite mygtuką <0>.
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3
Prisijungimas prie

išmaniojo telefono - 1

Prijungus fotoaparatą prie išmaniojo telefono jo ekrane 
galėsite peržiūrėti nufotografuotus vaizdus, juos tvarkyti ir 
atsisiųsti fotoaparato kortelėje saugomus vaizdus. 
Naudodamiesi išmaniuoju telefonu galėsite ir fotografuoti 
nuotoliniu būdu. Atkreipkite dėmesį į tai,kad filmuoti negalėsite.
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Kad galėtų užmegzti ryšį su fotoaparatu, išmaniajame telefone turi būti įdiegta 
taikomoji „EOS Remote“ programėlė.
 „EOS Remote“ programėlę galima parsisiųsti iš „App Store“ arba „Google 

Play“. Įdiekite išmaniajame telefone „EOS Remote“ programėlę ir atlikite ryšio 
užmezgimo procedūrą.

 Norint naudotis „EOS Remote“ programėle, išmaniajame telefone turi būti 
įdiegta iOS arba Android operacinė sistema. Daugiau informacijos apie 
palaikomas operacines sistemas rasite internetiniame tinklapyje, iš kurio 
parsisiunčiama „EOS Remote“ programėlė. 

Pasirengimas

Būtina įdiegti „EOS Remote“ programą
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Fotoaparatą su išmaniuoju telefonu galima sujungti tiesiogiai per bevielį LAN.
Kadangi fotoaparatas veikai kaip prieigos taškas ir kito prieigos taško nebereikia, 
ryšį lengvai užmegsite net būdami lauke.
Norint užmegzti ryšį, prisijungimo veiksmus reikia atlikti išmaniajame telefone. 
Daugiau informacijos rasite išmaniojo telefono naudotojo vadove.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Pasirinkite parinktį [q].
 Pasirinkite parinktį [q] (prisijungti prie 

išmaniojo telefono) ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Pasirinkite parinktį [Camera access point 
mode / fotoaparato prieigos taško režimas].
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

parinktį [Camera access point mode / 
fotoaparato prieigos taško režimas] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

4 Pasirinkite parinktį [Easy connection / 
lengvas prisijungimas].
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite parinktį 

[Easy connection / lengvas prisijungimas] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Informacijos apie rankinį prisijungimą rasite 
p. 36.

Fotoaparato prieigos taško režimo 
naudojimas ryšiui užmegzti
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5 Prijunkite išmanųjį telefoną prie 
fotoaparato.
 Išmaniojo telefono Wi-Fi nuostatų meniu 

pasirinkite fotoaparato LCD ekrane rodomą 
SSID (tinklo pavadinimą).

 Vietoj slaptažodžio įveskite fotoaparato 
LCD ekrane rodomą iškodavimo kodą.

 Sekantis ekrane gali atsiversti 
automatiškai, net jei išmanusis telefonas ir 
nespėjo atlikti visų veiksmų.

6 Paleiskite išmaniajame telefone „EOS 
Remote“ programėlę.
 Baigę konfigūruoti Wi-Fi nuostatas, 

paleiskite  išmaniajame telefone „EOS 
Remote“ programėlę.

7 Išmaniajame telefone pasirinkite 
nuostatą [Camera Connection / 
fotoaparato prijungimas].
 „EOS Remote“ programėlėje pasirinkite 

funkciją [Camera Connection / 
fotoaparato prijungimas]. 

8 Išmaniajame telefone pasirinkite 
pasirinkite prisijungiamą fotoaparatą.
 Prisijungiamą fotoaparatą pasirinkite iš 

„EOS Remote“ programėlės [Detected 
Cameras / aptikti fotoaparatai] pasiūlos.

 Prasidės suporinimo procesas.
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Fotoaparato prieigos taško režimo naudojimas ryšiui užmegzti

9 Prisijunkite prie fotoaparato.
 Pasibaigus suporinimui, atsivers kairėje 

pavaizduotas ekranas. Spaudydami 
mygtuką <U> pasirinkite parinktį [OK / 
gerai] ir paspauskite mygtuką <0>.

 Norėdami pasirinkti peržiūrimus vaizdus 
(p. 40), paspauskite mygtuką <B>.

10 Atlikite toliau nurodytus nustatymus.
 Norėdami šiame etape baigti konfigūruoti 

nuostatas, paspauskite mygtuką <V>, 
pasirinkite nuostatą [OK / gerai], 
paspauskite mygtuką <0> ir pereikite prie 
11 žingsnyje numatytų veiksmų.

 Norėdami pakeisti nuostatų pavadinimus, 
pasirinkite parinktį [Settings name / 
nuostatų pavadinimai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Ekrane pasirodys virtuali klaviatūra (p. 14). 
Nuostatos pavadinimą gali sudaryti iki 
30 ženklų.

11 Išsaugokite nuostatą.
 Norėdami išsaugoti nuostatą pasirinkite 

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

 Atsivers [qConnection / 
q prisijungimas] ekranas.

 Norėdami grįžti į meniu, paspauskite 
mygtuką <M>. 

Ryšio užmezgimo su išmaniuoju telefonu nuostatų konfigūravimas baigtas.

Ne raidėms ir skaičiams 
priklausantys simboliai rodomi 
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Jei 4 žingsnyje pasirinksite parinktį [Manual connection / rankinis 
prisijungimas] (33 puslapis), kituose ekranuose pasirinkite nuostatas [SSID], 
[Channel setting / kanalo nuostatos] ir [Encryption settings / iškodavimo 
nuostatos].

1 Įveskite SSID.
 Naudodamiesi virtualia klaviatūra įveskite 

bet kokį simbolį (p. 14). 
 Baigę procesą paspauskite mygtuką 

<M>.

2 Pasirinkite parinktį [Auto setting / 
automatinis nustatymas].
 Pasirinkite parinktį [Auto setting / 

automatinis nustatymas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Norėdami pasirinkti rankiniu būdu, 
pasirinkite parinktį [Manual setting / 
rankinis pasirinkimas] ir pasukite ratuką 
<6>.

3 Pasirinkite parinktį [None / jokio].
 Pasirinkite parinktį [None / jokio] ir 

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

paspauskite mygtuką <0>. Atsivers 34 
puslapyje aprašytame 5 žingsnyje 
pavaizduotas ekranas. 

 Šifravimui pasirinkite parinktį [AES] ir 
naudodamiesi virtualia klaviatūra įveskite 
kodą (p. 14).

Pasirinkus parinktį [Manual connection / rankinis 
prisijungimas] 
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Naudodamiesi išmaniuoju telefonu su „EOS Remote“ programėle galite nuotoliniu 
būdu fotografuoti ir peržiūrėti fotoaparate saugomus vaizdus.

Toliau aprašytos pagrindinės „EOS Remote“ 
programėlės funkcijos. Norėdami susipažinti 
su procedūromis, palieskite ekraną.
[Camera Image Viewing / vaizdų iš 
fotoaparato peržiūra]
 Galima peržiūrėti fotoaparato atmintyje 

saugomus vaizdus.
 Fotoaparato atmintyje saugomus vaizdus 

galima išsaugoti išmaniajame telefone.
 Fotoaparato atmintyje saugomus vaizdus 

galima ištrinti ir atlikti su jais kitus 
veiksmus.

[Remote Shooting / nuotolinis 
fotografavimas]
 Naudojantis išmaniuoju telefonu galima 

peržiūrėti fotoaparatu užfiksuotus „Live 
View“ vaizdus.

 Galima pakeisti fotoaparato nuostatas.
 Pasitelkę nuotolinį valdymą galite 

fotografuoti.

 (Nustatymo mygtukas)
 Spaudydami šį mygtuką galėsite naudotis 

įvairiomis „EOS Remote“ nuostatomis.

Fotoaparato valdymas išmaniuoju telefonu

Pagrindinis „EOS Remote“ ekranas

 Pasirinkus peržiūrimus vaizdus (p. 40), „EOS Remote“ funkcijos bus apribotos.
 Prijungus fotoaparatą prie išmaniojo telefono fotografavimo funkcija gali neveikti.

Jei ketinate fotografuoti nuotoliniu būdu, pastumkite „Live View“ fotografavimo / 
filmavimo jungiklį į padėtį <A>.



Fotoaparato valdymas išmaniuoju telefonu
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1 Pasirinkite parinktį [Exit / išeiti].
 Jei kairėje pavaizduotas ekranas 

neatsivertė, pasirinkite parinktį [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkcija] iš kortelės  
[53] pasiūlos.

 Pasirinkite parinktį [Exit / išeit] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Norėdami nutraukti ryšį, spaudydami 

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

Ryšio nutraukimas

 JPEG ir RAW vaizdų dydis pakeičiamas ir jie išsaugomi JPEG formatu, nes tai 
išmaniesiems telefonams tinkamiausias formatas.

 Nors sąraše paminėti ir filmuoti vaizdai, jų išsaugoti negalima.  
 Jei veikiant bevielio LAN funkcijai fotoaparatas automatiškai išsijungs, ryšys nutrūks. 

Pažadinus fotoaparatą bevielio LAN ryšys bus atkurtas.
 Užmezgus ryšį, rekomenduojame išjungti išmaniojo telefono energijos taupymo 

režimą.



39

Fotoaparatas gali pats pakartotinai prisijungti prie anksčiau prisijungimo nuostatas 
užregistravusio išmaniojo telefono.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Pasirinkite parinktį [q].
 Pasirinkite parinktį [q] (prisijungti prie 

išmaniojo telefono) ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Užmegzkite ryšį.
 Pasirinkite parinktį [Connect / prijungti] ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Patvirtinimo ekrane pasirinkite parinktį 

[OK / gerai].
 Fotoaparatas pats pakartotinai prisijungs 

prie išmaniojo telefono.

 Jei fotoaparate yra  užregistruoti keli 
fotoaparatai duomenims gauti, pasirinkite 
parinktį [Choose set. / pasirinkti nust.], 
pasirinkite aparatą, prie kurio norite 
prisijungti ir užmegzkite ryšį.

Pakartotinis prijungimas
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Naudodamiesi fotoaparatu galite apibrėžti, kurie vaizdai bus peržiūrimi išmaniojo 
telefono ekrane. Vaizdai gali būti apibrėžiami konfigūruojant prisijungimo 
nuostatas arba nutraukus ryšį.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Pasirinkite parinktį [q].
 Pasirinkite parinktį [q] (prisijungti prie 

išmaniojo telefono) ir paspauskite mygtuką 
<0>.

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

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

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

peržiūrimi vaizdai] ir paspausite mygtuką 
<0>.

Peržiūrimų vaizdų apibrėžimas
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Peržiūrimų vaizdų apibrėžimas

5 Pasirinkite norimą elementą.
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

norimą elementą ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Norėdami atsiversti nustatymo ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

[All images / visi vaizdai]
Bus galima peržiūrėti visus fotoaparato kortelėje saugomus vaizdus.

[Images from past days / per praėjusias dienas nufotografuoti 
vaizdai]

Peržiūrimi vaizdai bus parenkami pagal 
fotografavimo datą. Galima pradėti nuo prieš 
devynias dienas nufotografuotų vaizdų.
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

norimą elementą ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Pasirinkus parinktį [Images shot in past 
days / per praėjusias dienas 
nufotografuoti vaizdai], bus galima 
peržiūrėti vaizdus, nufotografuotus prieš 
nurodytą skaičių dienų. Kasi vietoj dienų 
skaičiaus pasirodys rodmuo <r>, pasukite 
ratuką <5> ir nurodykite norimą dienų 
skaičių, tada paspauskite mygtuką <0> ir 
pasirinkimą patvirtinkite.

 Norėdami apibrėžti peržiūrimus vaizdus, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

[Select by rating / pasirinkimas pagal įvertinimą]
Vaizdus galite apibrėžti ir pagal įvertinimą arba 
pagal tai, ar vaizdas yra įvertintas, ar ne.
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

įvertinimą, paspauskite mygtuką <0> ir 
apibrėžkite peržiūrimus vaizdus.



Peržiūrimų vaizdų apibrėžimas
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[File number range / failų numerių diapazonas] (pasirinkite 
diapazoną)

Iš paeiliui sunumeruotų failų išsirinkite pirmą ir 
paskutinį peržiūrimų failų seką ribojantį failą.
1 Paspauskite mygtuką <U> ir pasirinkite 

pirmą peržiūrimą failą.
2 Paspauskite mygtuką <0>, ekrane 

pasirodys vaizdų pasirinkimo ekranas.
Spaudydami mygtuką <U> arba 
sukiodami ratukus <5> ir <6>  
pasirinkite vaizdą.
Vaizdą galite pasirinkti ir iš rodyklės 
rodinio, tereikia paspausti mygtuką 
<I>. Jei norite grąžinti vieno vaizdo 
rodinį, paspauskite mygtuką <u>. 

3 Pasirinkite norimą vaizdą, paspauskite 
mygtuką <0> ir pasirinkimą patvirtinkite.

4 Pasirinkite paskutinį naudojantis ta pačia 
operacija peržiūrimą vaizdą.
Pasirinkite vėliau nei pasirinktas pirmasis 
nufotografuotas vaizdas.

5 Pasirinkę pirmą ir paskutinį vaizdą 
paspauskite mygtuką <V>, pasirinkite 
parinktį [OK / gerai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

Pirmas
vaizdas

Paskutinis
vaizdas
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Šiame fotoaparate galite užregistruoti iki trijų išmaniųjų telefono prisijungimo 
nuostatas.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Pasirinkite parinktį [q].
 Pasirinkite parinktį [q] (prisijungti prie 

išmaniojo telefono) ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Pasirinkite nuorodą [Choose set. / 
pasirinkti nuost.].
 Pasirinkite parinktį [Choose set. / 

pasirinkti nuost.] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

4 Pasirinkite parinktį [Unspecified / 
nenurodytas].
 Pasirinkite parinktį [Unspecified / 

nenurodytas] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Atsivers prisijungimo nuostatų ekranas. 
Laikydamiesi ekrane rodomų instrukcijų 
sukonfigūruokite prisijungimo nuostatas.

Daugybinių prisijungimų nuostatų 
registravimas
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4
Nuotraukų spausdinimas pasitelkus

„Wi-Fi“ spausdintuvą - 1

Prijungę fotoaparatą prie spausdintuvo, suderinamo su  
bevieliu LAN ir palaikančiu „PictBridge“ (bevielis LAN), 
naudodamiesi bevieliu LAN nuotraukas galite spausdinti 
tiesiogiai.

Nuotraukas galima spausdinti šį fotoaparatą per bevielį LAN 
prijungus prie prie spausdintuvo, palaikančiu „PictBridge“ . 
„PictBridge“ - tai ypač paprastas tiesioginio spausdinimo 
standartas, kai fotoaparatas prijungiamas prie šį standartą 
palaikančio spausdintuvo ar kito įrenginio.
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Fotoaparatą su spausdintuvu galima sujungti tiesiogiai per bevielį LAN. Kadangi 
fotoaparatas veikai kaip prieigos taškas ir kito prieigos taško nebereikia, 
nuotraukas galėsite spausdinti lengvai, kad ir kur bebūtumėte.
Apie tai, kaip prisijungti per „Wi-Fi prieigos tašką skaitykite sk. „Bevielio „Wi-Fi“ 
LAN prieigos taško naudojimas“ (p. 55).

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

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

spausdintuvu) ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Pasirinkite parinktį [Camera access point 
mode / fotoaparato prieigos taško režimas].
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

parinktį [Camera access point mode / 
fotoaparato prieigos taško režimas] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

4 Pasirinkite parinktį [Easy connection / 
lengvas prisijungimas].
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite parinktį 

[Easy connection / lengvas prisijungimas] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Informacijos apie rankinį prisijungimą rasite 
p. 49.

Fotoaparato prieigos taško režimo 
naudojimas ryšiui užmegzti
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Fotoaparato prieigos taško režimo naudojimas ryšiui užmegzti

5 Nustatykite spausdintuvo „Wi-Fi“ 
nuostatas taip, kad galėtumėte 
prijungti prie fotoaparato.
 Spausdintuvo „Wi-Fi“ nuostatų meniu 

pasirinkite fotoaparato LCD ekrane rodomą 
SSID (tinklo pavadinimą).

 Vietoj slaptažodžio įveskite fotoaparato 
LCD ekrane rodomą iškodavimo kodą.

 Išsamesnės informacijos apie 
spausdintuvo funkcijas rasite spausdintuvo 
naudotojo vadove.

6 Pasirinkite spausdintuvą, prie kurio 
norite prisijungti.
 Iš atsivertusio aptiktų spausdintuvų sąrašo 

išsirinkite tą, prie kurio norite prisijungti ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Kai kurie spausdintuvai gali pyptelėti.
 Jei buvo aptikta daugiau nei 16 

spausdintuvų arba paieška trunka ilgiau nei 
3 min., galite pakartoti paiešką 
pasirinkdami parinktį [Search again / 
ieškoti dar kartą]. 



Fotoaparato prieigos taško režimo naudojimas ryšiui užmegzti
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7 Atlikite toliau nurodytus nustatymus.
 Norėdami šiame etape baigti konfigūruoti 

nuostatas, paspauskite mygtuką <V>, 
pasirinkite nuostatą [OK / gerai], 
paspauskite mygtuką <0> ir pereikite prie 
8 žingsnyje numatytų veiksmų.

 Norėdami pakeisti nuostatų pavadinimus, 
pasirinkite parinktį [Settings name / 
nuostatų pavadinimai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Ekrane pasirodys virtuali klaviatūra (p. 14). 
Nuostatos pavadinimą gali sudaryti iki 30 
ženklų.

8 Išsaugokite nuostatą.
 Norėdami išsaugoti nuostatą pasirinkite 

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

 Atsivers [lConnection /
 l prisijungimas] ekranas.

 Norėdami grįžti į meniu, paspauskite 
mygtuką <M>. 

Ryšio užmezgimo su spausdintuvu nuostatų konfigūravimas baigtas.
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Fotoaparato prieigos taško režimo naudojimas ryšiui užmegzti

Jei 4 žingsnyje pasirinksite parinktį [Manual connection / rankinis 
prisijungimas] (46 puslapis), kituose ekranuose pasirinkite nuostatas [SSID], 
[Channel setting / kanalo nuostatos] ir [Encryption settings / iškodavimo 
nuostatos].

1 Įveskite SSID.
 Naudodamiesi virtualia klaviatūra įveskite 

bet kokį simbolį (p. 14). 
 Baigę procesą paspauskite mygtuką 

<M>.

2 Pasirinkite parinktį [Auto setting / 
automatinis nustatymas].
 Pasirinkite parinktį [Auto setting /

automatinis nustatymas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Norėdami pasirinkti rankiniu būdu, 
pasirinkite parinktį [Manual setting / 
rankinis pasirinkimas] ir pasukite ratuką 
<6>.

3 Pasirinkite parinktį [None / jokio].
 Pasirinkite parinktį [None / jokio] ir 

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

paspauskite mygtuką <0>. Atsivers 47 
puslapyje aprašytame 5 žingsnyje 
pavaizduotas ekranas. 

 Šifravimui pasirinkite parinktį [AES] ir 
naudodamiesi virtualia klaviatūra įveskite 
kodą (p. 14).

Pasirinkus parinktį [Manual connection / rankinis 
prisijungimas] 
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Vaizdo peržiūra.
 Paspauskite mygtuką <x>.
 Ekrane pasirodys vaizdas, o viršutiniame 

kairiame kampe pasirodžiusi piktograma 
<w> reikš, kad spausdintuvas yra 
prijungtas.

 Daugiau informacijos apie kitas funkcijas 
rasite naudotojo vadovo sk. „Nuotraukų 
spausdinimas“. Taip pat galite atlikti sk. 
„Tiesioginis užsakytų vaizdų spausdinimas“ 
aprašytus veiksmus.

1 Pasirinkite parinktį [Exit / išeiti].
 Jei kairėje pavaizduotas ekranas 

neatsivertė, pasirinkite parinktį [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkcija] iš kortelės  
[53] pasiūlos.

 Pasirinkite parinktį [Exit / išeit] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Norėdami nutraukti ryšį, spaudydami 

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

Spausdinimas

Ryšio nutraukimas
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Fotoaparatas gali pats pakartotinai prisijungti prie anksčiau prisijungimo nuostatas 
užregistravusio spausdintuvo.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

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

spausdintuvu) ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Užmegzkite ryšį.
 Pasirinkite parinktį [Connect / prijungti] ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Patvirtinimo ekrane pasirinkite parinktį 

[OK / gerai].
 Fotoaparatas pats pakartotinai prisijungs 

prie spausdintuvo.

 Jei fotoaparate yra  užregistruoti keli 
fotoaparatai duomenims gauti, pasirinkite 
parinktį [Choose set. / pasirinkti nust.], 
pasirinkite aparatą, prie kurio norite 
prisijungti ir užmegzkite ryšį.

Pakartotinis prijungimas
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Šiame fotoaparate galite užregistruoti iki trijų spausdintuvų prisijungimo nuostatas.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

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

spausdintuvu) ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Pasirinkite nuorodą [Choose set. / 
pasirinkti nuost.].
 Pasirinkite parinktį [Choose set. / 

pasirinkti nuost.] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

4 Pasirinkite parinktį [Unspecified / 
nenurodytas].
 Pasirinkite parinktį [Unspecified / 

nenurodytas] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Atsivers prisijungimo nuostatų ekranas. 
Laikydamiesi ekrane rodomų instrukcijų 
sukonfigūruokite prisijungimo nuostatas.

Daugybinių prisijungimų nuostatų 
registravimas
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5
Wi-Fi bevielio LAN prieigos

taško naudojimas

Prisijungę prie Wi-Fi bevielio LAN prieigos taško galėsite 
naudotis šiomis funkcijomis:

• Prisijungti prie išmaniojo telefono 
• Išspausdinti nuotraukas naudodamiesi „Wi-Fi“ spausdintuvu
• Valdyti fotoaparatą nuotoliniu būdu naudojantis „EOS Utility“
• Siųsti vaizdus į internetines svetaines*
• Peržiūrėti vaizdus naudojantis medijos leistuvu

* Norėdami persiųsti vaizdus į interneto svetaines, praleiskite šį skirsnį ir iškart 
atsiverskite 103 puslapį.

Prisijungimas prie išmaniojo telefono 
 Norint pasinaudoti funkcija [q] (prisijungimas prie išmaniojo 

telefono), jame jau turi būti įdiegta taikomoji programėlė „EOS 
Remote“. „EOS Remote“ programėlę galima parsisiųsti iš „App 
Store“ arba „Google Play“.

 Norint naudotis „EOS Remote“ programėle, išmaniajame telefone 
turi būti įdiegta iOS arba Android operacinė sistema. Daugiau 
informacijos apie palaikomas operacines sistemas rasite 
internetiniame tinklapyje, iš kurio parsisiunčiama „EOS Remote“ 
programėlė. 
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 Kada palaikomas apsaugotas „Wi-Fi“ nustatymas (WPS)
• p.57: Lengvas prisijungimas per WPS (PBC režimas)
• p.62: Lengvas prisijungimas per WPS (PIN režimas)

 Kada WPS protokolas nepalaikomas
• p.67: Rankinis prisijungimas per tinklų paiešką

Jei nežinote, ar Jūsų naudojamas prieigos taškas yra suderinamas su WPS 
protokolu, pasiskaitykite prieigos taško naudotojo instrukciją arba kitus techninius 
dokumentus.

Prieigos taško tipo patikrinimas

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

Jei tinklas atlieka filtravimą pagal MAC adresą, prieigos taške užregistruokite fotoaparatą 
MAC adresą. MAC adresą galite sužinoti atsivertę [General sett. / pagrindinės 
nuostatos] ekraną (p. 149).
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Šis prisijungimo režimas gali būti naudojamas prisijungus prie prieigos taško, 
suderinamo su Wi-Fi apsaugoto nustatymo (WPS) protokolu. Pasirinkus 
prisijungimo paspaudus mygtuką režimą (PBC režime), fotoaparatas ir prieigos 
taškas gali būti sujungiami ant prieigos taško paspaudus WPS mygtuką.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad, jei netoliese veikia keli prieigos taškai, ryšį užmegzti 
gali būti sunkiau. Tokiu atveju ryšiui užmegzti pasitelkite [WPS (PIN mode) / WPS 
(PIN režimas)] režimą.
Prieš užmegzdami ryšį susiraskite ant prieigos taško WPS mygtuką.
Ryšio užmezgimas gali trukti apie vieną minutę.
Jei yra įjungtos prieigos taško slėpimo funkcijos, ryšys gali būti nutrauktas. 
Išjunkite slėpimo funkcijas.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Pasirinkite norimą elementą.
 Pasirinkite parinktį [q] [D] [l] arba [ ] 

ir paspauskite mygtuką <0>.

Lengvas prisijungimas per WPS 
(PBC režimas)
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3 Pasirinkite parinktį [Infrastructure 
mode / infrastruktūros režimas].
 Rodomas ekrane pasirinkus parinktį [q] 

arba [l]. Pasirinkę parinktį [D] arba [ ] 
pereikite prie 4 žingsnyje nurodyto 
veiksmo.

 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 
parinktį [Infrastructure mode / 
infrastruktūros režimas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

4 Pasirinkite parinktį [WPS (PBC mode) 
/ WPS (PBC režimas)].
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

parinktį [WPS (PBC mode) / WPS (PBC 
režimas)] ir paspauskite mygtuką <0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

5 Prisijunkite prie prieigos taško.
 Paspauskite WPS mygtuką ant prieigos 

taško. 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 mygtuką <0>.

 Užsimezgus ryšiui su prieigos tašku 
atsiverčia ekranas [IP address set. / IP 
adreso nustatymas]

6 Nustatykite IP adresą.
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite IP 

adreso nustatymo metodą ir paspauskite 
mygtuką  <0>.
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Lengvas prisijungimas per WPS (PBC režimas)

[Auto setting / automatinis nustatymas]
Automatiškai sukonfigūruoja [Manual setting / rankinis nustatymas] nuostatas. 
Šia funkcija galima naudotis DHCP serverio, prieigos taško arba maršrutų 
skirstytuvo su DHCP funkcijomis aplinkoje, kur IP adresai ir su tuo susijusios 
nuostatos priskiriamos ir sukonfigūruojamos automatiškai.
 Norėdami atsiversti prisijungimo metodo nustatymo ekraną, pasirinkite parinktį 

[OK / gerai] ir paspauskite mygtuką <0> (p. 60).
 Jei net ir automatiškai nustačius IP adresą ir su tuos susijusias nuostatas 

ekrane rodoma klaida, pasirinkite parinktį [Manual setting / rankinis 
nustatymas].

[Manual setting / rankinis nustatymas]
Jei su [Auto setting / automatini nustatymas] IP adreso įvesti nepavyksta, 
įveskite jį rankiniu būdu. Paprašius IP adreso, įveskite tą, kuris yra priskirtas 
fotoaparatui.
 Pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir pasirinkite ekrane rodomą elementą. Baigę 

paspauskite mygtuką <0>.
 Norėdami įvesti skaičius, pasukite ratuką 

<6> ir pasirinkite įvedimo padėtį viršutinėje 
zonoje, o sukdami ratuką <5> pasirinkite 
skaičius. Norėdami įvesti pasirinktą skaičių 
paspauskite mygtuką <0>. Baigę įvesti 
informaciją paspauskite mygtuką <M>. 
Patvirtinimo ekranas neatsivers.

 Baigę nustatyti visus elementus pasirinkite 
parinktį [OK / gerai] ir paspauskite mygtuką 
<0>. Ekrane atsivers prisijungimo metodo nustatymo rodinys (p. 60).

 Jei nežinote, ką turite įvesti, perskaitykite sk. „Tinklo nuostatų tikrinimas“ 
(p. 166) arba pasiteiraukite tinklo administratoriaus ar kito apie tinką 
išmanančio asmens.
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Šiame skirsnyje aptariami visų prie fotoaparato prijungtų įrenginių ir paslaugų 
tiekėjų ryšio metodo nustatymo ekranai. Perskaitykite tą puslapį, kuriame yra 
aprašytas pasirinktas prisijungimo metodas.

Prisijungimas prie išmaniojo telefono: 6 skyrius (p. 75)

Nuotraukų spausdinimas naudojantis  „Wi-Fi“ spausdintuvu: 
7 skyrius (p. 87)

Prisijungimo tinklo nuostatų pasirinkimas



61

Lengvas prisijungimas per WPS (PBC režimas)

Nuotolinis valdymas naudojantis „EOS Utility“: 8 skyrius (p. 93)

Vaizdų peržiūra naudojantis medijos leistuvu: 10 skyrius (p. 131)

Windows 8/7/Vista naudotojams
Valdydami fotoaparatą nuotoliniu būdu su „EOS Utility“, prieš atlikdami 94 ir 
tolimesniuose puslapiuose aprašytus veiksmus, pirmiausiai atlikite šiuos veiksmus. 
Neatlikus šių veiksmų , gali nepasileisti suporinimo programa, aprašyta 95 puslapyje.
Atsiverskite [C Drive / C kaupiklis] 9 [Program Files / programiniai failai] 9 
[Canon] 9 [EOS Utility] 9 [WFTPairing / WFTP suporinimas] aplanką (nurodyta 
tvarka) ir du kartus spragtelėkite piktogramą [WFT FirewallSettings / WFT ugniasienės 
nuostatos]. (Išvardinti aplankų pavadinimai yra pateikti kaip pavyzdys. Aplankų vieta 
gali skirtis priklausomai nuo aplinkos.) Atlikę šį veiksmą galite atlikti 94 puslapyje 
nurodytus veiksmus.
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Šis prisijungimo režimas gali būti naudojamas prisijungus prie prieigos taško, 
suderinamo su Wi-Fi apsaugoto nustatymo (WPS) protokolu. naudojantis 
prisijungimo su PIN kodu režimu (PIN režimas), ryšiui užmegzti, prieigos taške 
reikia įvesti ant fotoaparato užrašytą 8 skaitmenų identifikavimo kodą.
Net jei netoliese yra keletas veikiančių prieigos taškų, naudojantis šiuo bendrintu 
identifikavimo numeriu galima užmegzti pakankamai patikimą ryšį.
Ryšio užmezgimas gali trukti apie vieną minutę.
Jeiyra įjungtos prieigos taško slėpimo funkcijos, ryšys gali būti nutrauktas. 
Išjunkite slėpimo funkcijas.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Pasirinkite norimą elementą.
 Pasirinkite parinktį [q] [D] [l] arba [ ] 

ir paspauskite mygtuką <0>.

3 Pasirinkite parinktį [Infrastructure 
mode / infrastruktūros režimas].
 Rodomas ekrane pasirinkus parinktį [q] 

arba [l]. Pasirinkę parinktį [D] arba [ ] 
pereikite prie 4 žingsnyje nurodyto 
veiksmo.

 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 
parinktį [Infrastructure mode / 
infrastruktūros režimas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

Lengvas prisijungimas per WPS 
(PIN režimas)
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Lengvas prisijungimas per WPS (PIN režimas)

4 Pasirinkite parinktį [WPS (PIN mode) / 
WPS (PIN režimas)].
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

parinktį [WPS (PIN mode) / WPS (PIN 
režimas)] ir paspauskite mygtuką <0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

5 Prieigos taške įveskite PIN kodą.
 Įveskite prieigos taške ant fotoaparato 

nurodytą 8 skaitmenų PIN kodą.
 Daugiau informacijos apie tai, kaip prieigos 

taške įvesti PIN kodą rasite prieigos taško 
naudotojo vadove.

 Įrašę PIN kodo skaitmenis pasirinkite 
parinktį [OK / gerai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

6 Prisijunkite prie prieigos taško.
 Norėdami užmegzti ryšį su prieigos tašku 

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

 Užsimezgus ryšiui su prieigos tašku 
atsiverčia ekranas [IP address set. / IP 
adreso nustatymas]

7 Nustatykite IP adresą.
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite IP 

adreso nustatymo metodą ir paspauskite 
mygtuką  <0>.
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[Auto setting / automatinis nustatymas]
Automatiškai sukonfigūruoja [Manual setting / rankinis nustatymas] nuostatas. 
Šia funkcija galima naudotis DHCP serverio, prieigos taško arba maršrutų 
skirstytuvo su DHCP funkcijomis aplinkoje, kur IP adresai ir su tuo susijusios 
nuostatos priskiriamos ir sukonfigūruojamos automatiškai.
 Norėdami atsiversti prisijungimo metodo nustatymo ekraną, pasirinkite parinktį 

[OK / gerai] ir paspauskite mygtuką <0> (p. 65).
 Jei net ir automatiškai nustačius IP adresą ir su tuos susijusias nuostatas 

ekrane rodoma klaida, pasirinkite parinktį [Manual setting / rankinis 
nustatymas].

[Manual setting / rankinis nustatymas]
Jei su [Auto setting / automatini nustatymas] IP adreso įvesti nepavyksta, 
įveskite jį rankiniu būdu. Paprašius IP adreso, įveskite tą, kuris yra priskirtas 
fotoaparatui.
 Pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir pasirinkite ekrane rodomą elementą. Baigę 

paspauskite mygtuką <0>.
 Norėdami įvesti skaičius, pasukite ratuką 

<6> ir pasirinkite įvedimo padėtį viršutinėje 
zonoje, o sukdami ratuką <5> pasirinkite 
skaičius. Norėdami įvesti pasirinktą skaičių 
paspauskite mygtuką <0>. Baigę įvesti 
informaciją paspauskite mygtuką <M>. 
Patvirtinimo ekranas neatsivers.

 Baigę nustatyti visus elementus pasirinkite 
parinktį [OK / gerai] ir paspauskite mygtuką 
<0>. Ekrane atsivers prisijungimo metodo nustatymo rodinys (p. 65).

 Jei nežinote, ką turite įvesti, perskaitykite sk. „Tinklo nuostatų tikrinimas“ 
(p. 166) arba pasiteiraukite tinklo administratoriaus ar kito apie tinką 
išmanančio asmens.
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Lengvas prisijungimas per WPS (PIN režimas)

Šiame skirsnyje aptariami visų prie fotoaparato prijungtų įrenginių ir paslaugų 
tiekėjų ryšio metodo nustatymo ekranai. Perskaitykite tą puslapį, kuriame yra 
aprašytas pasirinktas prisijungimo metodas.

Prisijungimas prie išmaniojo telefono: 6 skyrius (p. 75)

Nuotraukų spausdinimas naudojantis  „Wi-Fi“ spausdintuvu: 
7 skyrius (p. 87)

Prisijungimo tinklo nuostatų pasirinkimas
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Nuotolinis valdymas naudojantis „EOS Utility“: 8 skyrius (p. 93)

Vaizdų peržiūra naudojantis medijos leistuvu: 10 skyrius (p. 131)

Windows 8/7/Vista naudotojams
Valdydami fotoaparatą nuotoliniu būdu su „EOS Utility“, prieš atlikdami 94 ir 
tolimesniuose puslapiuose aprašytus veiksmus, pirmiausiai atlikite šiuos veiksmus. 
Neatlikus šių veiksmų , gali nepasileisti suporinimo programa, aprašyta 95 puslapyje.
Atsiverskite [C Drive / C kaupiklis] 9 [Program Files / programiniai failai] 9 
[Canon] 9 [EOS Utility] 9 [WFTPairing / WFTP suporinimas] aplanką (nurodyta 
tvarka) ir du kartus spragtelėkite piktogramą [WFT FirewallSettings / WFT ugniasienės 
nuostatos]. (Išvardinti aplankų pavadinimai yra pateikti kaip pavyzdys. Aplankų vieta 
gali skirtis priklausomai nuo aplinkos.) Atlikę šį veiksmą galite atlikti 94 puslapyje 
nurodytus veiksmus.
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Jei pasirinksite parinktį [Find network / surasti tinką], ekrane pasirodys 
artimiausių veikiančių prieigos taškų sąrašas  ir informacija apie juos. Pasirinkite 
SSID (arba ESS-ID) prieigos tašką, prie kurio norite prisijungti.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Pasirinkite norimą elementą.
 Pasirinkite parinktį [q] [D] [l] arba [ ] 

ir paspauskite mygtuką <0>.

3 Pasirinkite parinktį [Infrastructure 
mode / infrastruktūros režimas].
 Rodomas ekrane pasirinkus parinktį [q] arba 

[l]. Pasirinkę parinktį [D] arba [ ] pereikite 
prie 4 žingsnyje nurodyto veiksmo.

 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 
parinktį [Infrastructure mode / 
infrastruktūros režimas] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

4 Pasirinkite parinktį [Find network / 
surasti tinklą].
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

parinktį [Find network / surasti tinklą] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

Rankinis prisijungimas per tinklų paiešką

Bevielio tinklo pasirinkimas
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5 Pasirinkite prieigos tašką.
 Norėdami patvirtinti prieigos taško 

pasirinkimą, paspauskite mygtuką <0>.
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

prieigos tašką ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0> (p. 69).

(1) Nurodykite, kuris režimas yra pasirinktas įrenginyje: infrastruktūros ar „ad hoc“.
(2) Jei prieigos taškas yra užkoduotas, ekrane pasirodys atitinkama piktograma
(3) Pirmieji SSID simboliai
(4) Naudojamas kanalas

Prieigos taško kodavimas
Šis fotoaparatas palaiko šias [Authentication / autentifikavimas] ir [Encryption 
settings / kodavimo nuostatos] funkcijas. Todėl prieigos taške turi būti 
naudojamas vienas iš šių kodavimo metodų.
 [Authentication / autentifikavimas]: atvira sistema, bendrintas mygtukas, 

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

[Enter connection / užmegzti ryšį] ir [Search again / kartoti 
paiešką]
 Norėdami rankiniu būdu sukonfigūruoti prieigos taško nuostatas, pasirinkite 

parinktį [Enter connection / užmegzti ryšį] ir paspauskite mygtuką <0>.  
Naudodamiesi virtualia klaviatūra įveskite SSID ir, laikydamiesi toliau pateiktų 
instrukcijų, sukonfigūruokite nuostatas.

 Norėdami dar kartą atlikti prieigos taškų paiešką, pasirinkite parinktį [Search 
again / kartoti paiešką] ir paspauskite mygtuką <0>.

(1) (2) (3) (4)
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Atsivertus [IP address set. / IP adreso nustatymas] ekranui atlikite sekančiame 
puslapyje nurodytus veiksmus.
Nustatykite prieigos taškui priskirtą iškodavimo kodą. Išsamesnės informacijos 
apie priskirtą iškodavimo kodą rasite prieigos taško naudotojo vadove.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad 1 - 3 žingsniuose rodomi ekranai gali skirtis 
priklausomai nuo prieigos taškui priskirto autentifikavimo ir kodavimo metodo.

1  [Key index / kodų rodyklė] ekranas 
atsiverčia tik tada, kai prieigos taškas 
naudoja WEP kodavimo metodą.

 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 
prieigos taškui priskirto kodo rodyklės 
numerį ir paspauskite mygtuką <0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2  Paspauskite mygtuką <V>, pasirinkite 
kodui naudojamų ženklų formatą bei 
skaičių ir paspauskite mygtuką <0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

3  Naudodamiesi virtualia klaviatūra įveskite 
iškodavimo kodą (p. 14).

 Atsivers [IP address set. / IP adreso 
nustatymas] ekranas (p. 70).

Bevielio LAN iškodavimo kodo įvedimas
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 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite IP 
adreso nustatymo metodą ir paspauskite 
mygtuką <0>.

[Auto setting / automatinis nustatymas]
Automatiškai sukonfigūruoja [Manual setting / rankinis nustatymas] nuostatas. Šia 
funkcija galima naudotis DHCP serverio, prieigos taško arba maršrutų skirstytuvo su 
DHCP funkcijomis aplinkoje, kur IP adresai ir su tuo susijusios nuostatos priskiriamos ir 
sukonfigūruojamos automatiškai.
 Norėdami atsiversti prisijungimo metodo nustatymo ekraną, pasirinkite parinktį 

[OK / gerai] ir paspauskite mygtuką <0> (p. 71).
 Jei net ir automatiškai nustačius IP adresą ir su tuos susijusias nuostatas 

ekrane rodoma klaida, pasirinkite parinktį [Manual setting / rankinis 
nustatymas].

[Manual setting / rankinis nustatymas]
Jei su [Auto setting / automatini nustatymas] IP adreso įvesti nepavyksta, įveskite 
jį rankiniu būdu. Paprašius IP adreso, įveskite tą, kuris yra priskirtas fotoaparatui.
 Pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir pasirinkite ekrane rodomą elementą. Baigę 

paspauskite mygtuką <0>.
 Norėdami įvesti skaičius, pasukite ratuką 

<6> ir pasirinkite įvedimo padėtį viršutinėje 
zonoje, o sukdami ratuką <5> pasirinkite 
skaičius. Norėdami įvesti pasirinktą skaičių 
paspauskite mygtuką <0>. Baigę įvesti 
informaciją paspauskite mygtuką <M>. 
Patvirtinimo ekranas neatsivers.

 Baigę nustatyti visus elementus pasirinkite 
parinktį [OK / gerai] ir paspauskite mygtuką 
<0>. Ekrane atsivers prisijungimo metodo nustatymo rodinys (p. 71).

IP adreso nustatymas
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Rankinis prisijungimas per tinklų paiešką

 Jei nežinote, ką turite įvesti, perskaitykite sk. „Tinklo nuostatų tikrinimas“ 
(p. 166) arba pasiteiraukite tinklo administratoriaus ar kito apie tinką 
išmanančio asmens.

Šiame skirsnyje aptariami visų prie fotoaparato prijungtų įrenginių ir paslaugų 
tiekėjų ryšio metodo nustatymo ekranai. Perskaitykite tą puslapį, kuriame yra 
aprašytas pasirinktas prisijungimo metodas.

Prisijungimas prie išmaniojo telefono: 6 skyrius (p. 75)

Nuotraukų spausdinimas naudojantis  „Wi-Fi“ spausdintuvu: 
7 skyrius (p. 87)

Prisijungimo tinklo nuostatų pasirinkimas
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Nuotolinis valdymas naudojantis „EOS Utility“: 8 skyrius (p. 93)

Vaizdų peržiūra naudojantis medijos leistuvu: 10 skyrius (p. 131)

Windows 8/7/Vista naudotojams
Valdydami fotoaparatą nuotoliniu būdu su „EOS Utility“, prieš atlikdami 94 ir 
tolimesniuose puslapiuose aprašytus veiksmus, pirmiausiai atlikite šiuos veiksmus. 
Neatlikus šių veiksmų , gali nepasileisti suporinimo programa, aprašyta 95 puslapyje.
Atsiverskite [C Drive / C kaupiklis] 9 [Program Files / programiniai failai] 9 
[Canon] 9 [EOS Utility] 9 [WFTPairing / WFTP suporinimas] aplanką (nurodyta 
tvarka) ir du kartus spragtelėkite piktogramą [WFT FirewallSettings / WFT ugniasienės 
nuostatos]. (Išvardinti aplankų pavadinimai yra pateikti kaip pavyzdys. Aplankų vieta 
gali skirtis priklausomai nuo aplinkos.) Atlikę šį veiksmą galite atlikti 94 puslapyje 
nurodytus veiksmus.
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6
Prisijungimas prie

išmaniojo telefono - 2

Prijungus fotoaparatą prie išmaniojo telefono jo ekrane 
galėsite peržiūrėti nufotografuotus vaizdus, juos tvarkyti ir 
atsisiųsti fotoaparato kortelėje saugomus vaizdus. 
Naudodamiesi išmaniuoju telefonu galėsite ir fotografuoti 
nuotoliniu būdu. Atkreipkite dėmesį į tai,kad filmuoti negalėsite.

Šių instrukcijų privalu laikytis tik tada, kai išmanusis telefonas 
jau yra prijungtas prie prieigos taško. Daugiau informacijos 
apie nuostatas ir konfigūracijas rasite prie kiekvieno įrenginio 
pridėtuose techniniuose dokumentuose arba gausite iš jų 
gamintojų.
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Šių instrukcijų pradžia yra pateikta 5 skyriuje.

Norint užmegzti ryšį, prisijungimo veiksmus reikia atlikti išmaniajame telefone. 
Daugiau informacijos rasite išmaniojo telefono naudotojo vadove.
Apie tai, kaip įjungti fotoaparate prieigos taško režimą rasite sk. „Fotoaparato 
prieigos taško režimo naudojimas ryšiui užmegzti“ (p.33). 

1 Paleiskite išmaniajame telefone „EOS 
Remote“ programėlę.
 Atsivertus kairėje pavaizduotam ekranui 

įjunkite išmaniajame telefone programėlę 
„EOS Remote“.

2 Išmaniajame telefone pasirinkite 
nuostatą [Camera Connection / 
fotoaparato prijungimas].
 „EOS Remote“ programėlėje pasirinkite 

funkciją [Camera Connection / 
fotoaparato prijungimas].

3 Pasirinkite fotoaparatą, kurį norite 
prijungti prie išmaniojo telefono.
 Prisijungiamą fotoaparatą pasirinkite iš 

„EOS Remote“ programėlės [Detected 
Cameras / aptikti fotoaparatai] pasiūlos. 

 Jei ekrane pasirodo keleto fotoaparatų 
sąrašas, fotoaparatą pasirinkite pagal jo 
ekrane rodomą MAC adresą.

 MAC adresą galite sužinoti atsivertę 
[General sett. / pagrindinės nuostatos] 
ekraną (p. 149).

 Prasidės suporinimo procesas.

Infrastruktūros režimo naudojimas ryšiui užmegzti
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Infrastruktūros režimo naudojimas ryšiui užmegzti

4 Prisijunkite prie fotoaparato.
 pasibaigus suporinimui, atsivers kairėje 

pavaizduotas ekranas. Spaudydami 
mygtuką <U> pasirinkite parinktį [OK / 
gerai] ir paspauskite mygtuką <0>.

 Norėdami pasirinkti peržiūrimus vaizdus 
(p. 81), paspauskite mygtuką <B>.

5 Atlikite toliau nurodytus nustatymus.
 Norėdami šiame etape baigti konfigūruoti 

nuostatas, paspauskite mygtuką <V>, 
pasirinkite nuostatą [OK / gerai], 
paspauskite mygtuką <0> ir pereikite prie 
6 žingsnyje numatytų veiksmų.

 Norėdami pakeisti nuostatų pavadinimus, 
pasirinkite parinktį [Settings name / 
nuostatų pavadinimai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Ekrane pasirodys virtuali klaviatūra (p. 14). 
Nuostatos pavadinimą gali sudaryti iki 
30 ženklų.

6 Išsaugokite nuostatą.
 Norėdami išsaugoti nuostatą pasirinkite 

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

 Atsivers [qConnection / 
q prisijungimas] ekranas.

 Norėdami grįžti į meniu, paspauskite 
mygtuką <M>.

Kontaktavimo su išmaniuoju telefonu nuostatų konfigūravimas baigtas.

Ne raidėms ir skaičiams 
priklausantys simboliai rodomi 
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Naudodamiesi išmaniuoju telefonu su „EOS Remote“ programėle galite nuotoliniu 
būdu fotografuoti ir peržiūrėti fotoaparate saugomus vaizdus.

Toliau aprašytos pagrindinės „EOS Remote“ 
programėlės funkcijos. Norėdami susipažinti 
su procedūromis, palieskite ekraną.
[Camera Image Viewing / vaizdų iš 
fotoaparato peržiūra]
 Galima peržiūrėti fotoaparato atmintyje 

saugomus vaizdus.
 Fotoaparato atmintyje saugomus vaizdus 

galima išsaugoti išmaniajame telefone.
 Fotoaparato atmintyje saugomus vaizdus 

galima ištrinti ir atlikti su jais kitus 
veiksmus.

[Remote Shooting / nuotolinis 
fotografavimas]
 Naudojantis išmaniuoju telefonu galima 

peržiūrėti fotoaparatu užfiksuotus „Live 
View“ vaizdus.

 Galima pakeisti fotoaparato nuostatas.
 Pasitelkę nuotolinį valdymą galite 

fotografuoti.

 (Nustatymo mygtukas)
 Spaudydami šį mygtuką galėsite naudotis 

įvairiomis „EOS Remote“ nuostatomis.

Fotoaparato valdymas išmaniuoju telefonu

Pagrindinis „EOS Remote“ ekranas

 Pasirinkus peržiūrimus vaizdus (p. 81), „EOS Remote“ funkcijos bus apribotos.
 Prijungus fotoaparatą prie išmaniojo telefono fotografavimo funkcija gali neveikti.

Jei ketinate fotografuoti nuotoliniu būdu, pastumkite „Live View“ fotografavimo / 
filmavimo jungiklį į padėtį <A>.
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Fotoaparato valdymas išmaniuoju telefonu

1 Pasirinkite parinktį [Exit / išeiti].
 Jei kairėje pavaizduotas ekranas 

neatsivertė, pasirinkite parinktį [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkcija] iš kortelės  
[53] pasiūlos.

 Pasirinkite parinktį [Exit / išeit] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Norėdami nutraukti ryšį, spaudydami 

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

Ryšio nutraukimas

 JPEG ir RAW vaizdų dydis pakeičiamas ir jie išsaugomi JPEG formatu, nes tai 
išmaniesiems telefonams tinkamiausias formatas.

 Nors sąraše paminėti ir filmuoti vaizdai, jų išsaugoti negalima.
 Jei veikiant bevielio LAN funkcijai fotoaparatas automatiškai išsijungs, ryšys nutrūks. 

Pažadinus fotoaparatą bevielio LAN ryšys bus atkurtas.
 Užmezgus ryšį, rekomenduojame išjungti išmaniojo telefono energijos taupymo 

režimą.
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Fotoaparatas gali pats pakartotinai prisijungti prie anksčiau prisijungimo nuostatas 
užregistravusio išmaniojo telefono.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Pasirinkite parinktį [q].
 Pasirinkite parinktį [q] (prisijungti prie 

išmaniojo telefono) ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Užmegzkite ryšį.
 Pasirinkite parinktį [Connect / prijungti] ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Patvirtinimo ekrane pasirinkite parinktį 

[OK / gerai].
 Fotoaparatas pats pakartotinai prisijungs 

prie išmaniojo telefono.

 Jei fotoaparate yra  užregistruoti keli 
fotoaparatai duomenims gauti, pasirinkite 
parinktį [Choose set. / pasirinkti nust.], 
pasirinkite aparatą, prie kurio norite 
prisijungti ir užmegzkite ryšį.

Pakartotinis prijungimas
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Naudodamiesi fotoaparatu galite apibrėžti, kurie vaizdai bus peržiūrimi išmaniojo 
telefono ekrane. Vaizdai gali būti apibrėžiami konfigūruojant prisijungimo 
nuostatas arba nutraukus ryšį.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Pasirinkite parinktį [q].
 Pasirinkite parinktį [q] (prisijungti prie 

išmaniojo telefono) ir paspauskite mygtuką 
<0>.

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

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

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

peržiūrimi vaizdai] ir paspausite mygtuką 
<0>.

Peržiūrimų vaizdų apibrėžimas
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5 Pasirinkite norimą elementą.
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

norimą elementą ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Norėdami atsiversti nustatymo ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

[All images / visi vaizdai]
Bus galima peržiūrėti visus fotoaparato kortelėje saugomus vaizdus.

[Images from past days / per praėjusias dienas nufotografuoti 
vaizdai]

Peržiūrimi vaizdai bus parenkami pagal 
fotografavimo datą. Galima pradėti nuo prieš 
devynias dienas nufotografuotų vaizdų.
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

norimą elementą ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Pasirinkus parinktį [Images shot in past 
days / per praėjusias dienas 
nufotografuoti vaizdai], bus galima 
peržiūrėti vaizdus, nufotografuotus prieš 
nurodytą skaičių dienų. Kasi vietoj dienų 
skaičiaus pasirodys rodmuo <r>, pasukite 
ratuką <5> ir nurodykite norimą dienų 
skaičių, tada paspauskite mygtuką <0> ir 
pasirinkimą patvirtinkite.

 Norėdami apibrėžti peržiūrimus vaizdus, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

[Select by rating / pasirinkimas pagal įvertinimą]
Vaizdus galite apibrėžti ir pagal įvertinimą arba 
pagal tai, ar vaizdas yra įvertintas, ar ne.
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

įvertinimą, paspauskite mygtuką <0> ir 
apibrėžkite peržiūrimus vaizdus.
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Peržiūrimų vaizdų apibrėžimas

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

Iš paeiliui sunumeruotų failų išsirinkite pirmą ir 
paskutinį peržiūrimų failų seką ribojantį failą.
1 Paspauskite mygtuką <U> ir pasirinkite 

pirmą peržiūrimą failą.
2 Paspauskite mygtuką <0>, ekrane 

pasirodys vaizdų pasirinkimo ekranas.
Spaudydami mygtuką <U> arba 
sukiodami ratukus <5> ir <6>  
pasirinkite vaizdą.
Vaizdą galite pasirinkti ir iš rodyklės 
rodinio, tereikia paspausti mygtuką 
<I>. Jei norite grąžinti vieno vaizdo 
rodinį, paspauskite mygtuką <u>. 

3 Pasirinkite vaizdą, paspauskite mygtuką 
<0> ir pasirinkimą patvirtinkite.

4 Pasirinkite paskutinį naudojantis ta pačia 
operacija peržiūrimą vaizdą.
Pasirinkite vėliau nei pasirinktas pirmasis 
nufotografuotas vaizdas.

5 Pasirinkę pirmą ir paskutinį vaizdą 
paspauskite mygtuką <V>, pasirinkite 
parinktį [OK / gerai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

Pirmas
vaizdas

Paskutinis
vaizdas
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Šiame fotoaparate galite užregistruoti iki trijų išmaniųjų telefono prisijungimo 
nuostatas.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Pasirinkite parinktį [q].
 Pasirinkite parinktį [q] (prisijungti prie 

išmaniojo telefono) ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Pasirinkite nuorodą [Choose set. / 
pasirinkti nuost.].
 Pasirinkite parinktį [Choose set. / 

pasirinkti nuost.] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

4 Pasirinkite parinktį [Unspecified / 
nenurodytas].
 Pasirinkite parinktį [Unspecified / 

nenurodytas] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Atsivers prisijungimo nuostatų ekranas. 
Laikydamiesi ekrane rodomų instrukcijų 
sukonfigūruokite prisijungimo nuostatas.

Daugybinių prisijungimų nuostatų 
registravimas
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7
Nuotraukų spausdinimas pasitelkus

„Wi-Fi“ spausdintuvą - 2

Prijungę fotoaparatą prie spausdintuvo, suderinamo su  
bevieliu LAN ir palaikančiu „PictBridge“ (bevielis LAN), 
naudodamiesi bevieliu LAN nuotraukas galite spausdinti 
tiesiogiai.

Šių instrukcijų privalu laikytis tik tada, kai spausdintuvas jau 
yra prijungtas prie prieigos taško. Daugiau informacijos apie 
nuostatas ir konfigūracijas rasite prie kiekvieno įrenginio 
pridėtuose techniniuose dokumentuose arba gausite iš jų 
gamintojų.

Nuotraukas galima spausdinti šį fotoaparatą per bevielį LAN 
prijungus prie prie spausdintuvo, palaikančiu „PictBridge“ . 
„PictBridge“ - tai ypač paprastas tiesioginio spausdinimo 
standartas, kai fotoaparatas prijungiamas prie šį standartą 
palaikančio spausdintuvo ar kito įrenginio.
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Šių instrukcijų pradžia yra pateikta 5 skyriuje.

Apie tai, kaip įjungti fotoaparate prieigos taško režimą rasite sk. „Fotoaparato 
prieigos taško režimo naudojimas ryšiui užmegzti“ (p.46). 

1 Pasirinkite spausdintuvą, prie kurio 
norite prisijungti.
 Iš atsivertusio aptiktų spausdintuvų sąrašo 

išsirinkite tą, prie kurio norite prisijungti ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Kai kurie spausdintuvai gali pyptelėti.
 Jei buvo aptikta daugiau nei 16 

spausdintuvų arba paieška trunka ilgiau nei 
3 min., galite pakartoti paiešką 
pasirinkdami parinktį [Search again / 
ieškoti dar kartą]. 

2 Atlikite toliau nurodytus nustatymus.
 Norėdami šiame etape baigti konfigūruoti 

nuostatas, paspauskite mygtuką <V>, 
pasirinkite nuostatą [OK / gerai], 
paspauskite mygtuką <0> ir pereikite prie 
3 žingsnyje numatytų veiksmų.

 Norėdami pakeisti nuostatų pavadinimus, 
pasirinkite parinktį [Settings name / 
nuostatų pavadinimai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Ekrane pasirodys virtuali klaviatūra (p. 14). 
Nuostatos pavadinimą gali sudaryti iki 30 
ženklų.

Infrastruktūros režimo naudojimas ryšiui užmegzti
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Infrastruktūros režimo naudojimas ryšiui užmegzti

3  Išsaugokite nuostatą.
 Norėdami išsaugoti nuostatą pasirinkite 

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

 Atsivers [lConnection / 
l prisijungimas] ekranas.

 Norėdami grįžti į meniu, paspauskite 
mygtuką <M>.

Kontaktavimo su spausdintuvu nuostatų konfigūravimas baigtas.
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Vaizdo peržiūra.
 Paspauskite mygtuką <x>.
 Ekrane pasirodys vaizdas, o viršutiniame 

kairiame kampe pasirodžiusi piktograma 
<w> reikš, kad spausdintuvas yra 
prijungtas.

 Daugiau informacijos apie kitas funkcijas 
rasite naudotojo vadovo sk. „Nuotraukų 
spausdinimas“. Taip pat galite atlikti sk. 
„Tiesioginis užsakytų vaizdų spausdinimas“ 
aprašytus veiksmus.

1 Pasirinkite parinktį [Exit / išeiti].
 Jei kairėje pavaizduotas ekranas 

neatsivertė, pasirinkite parinktį [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkcija] iš kortelės  
[53] pasiūlos.

 Pasirinkite parinktį [Exit / išeiti] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Norėdami nutraukti ryšį, spaudydami 

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

Spausdinimas

Ryšio nutraukimas
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Fotoaparatas gali pats pakartotinai prisijungti prie anksčiau prisijungimo nuostatas 
užregistravusio spausdintuvo.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

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

spausdintuvu) ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Užmegzkite ryšį.
 Pasirinkite parinktį [Connect / prijungti] ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Patvirtinimo ekrane pasirinkite parinktį 

[OK / gerai].
 Fotoaparatas pats pakartotinai prisijungs 

prie spausdintuvo.

 Jei fotoaparate yra  užregistruoti keli 
fotoaparatai duomenims gauti, pasirinkite 
parinktį [Choose set. / pasirinkti nust.], 
pasirinkite aparatą, prie kurio norite 
prisijungti ir užmegzkite ryšį.

Pakartotinis prijungimas
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Šiame fotoaparate galite užregistruoti iki trijų spausdintuvų prisijungimo nuostatas.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

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

spausdintuvu) ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Pasirinkite nuorodą [Choose set. / 
pasirinkti nuost.].
 Pasirinkite parinktį [Choose set. / 

pasirinkti nuost.] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

4 Pasirinkite parinktį [Unspecified / 
nenurodytas].
 Pasirinkite parinktį [Unspecified / 

nenurodytas] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Atsivers prisijungimo nuostatų ekranas. 
Laikydamiesi ekrane rodomų instrukcijų 
sukonfigūruokite prisijungimo nuostatas.

Daugybinių prisijungimų nuostatų 
registravimas
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8
Nuotolinis valdymas

naudojantis „EOS Utility“

Naudodamiesi bevieliu LAN ir „EOS Utility“ programa 
fotoaparatą galite valdyti nuotoliniu būdu. Be nuotolinio 
valdymo galėsite naudoti ir įvairiomis kitomis fotoaparato 
funkcijomis, nes ryšiui užmegzti naudosite bevielį LAN, o ne 
sąsajos kabelį. Atkreipkite dėmesį į tai, kad filmuoti negalėsite.

Šiose instrukcijose nurodytus veiksmus atlikite tik įdiegę savo 
kompiuteryje „EOS Utility“ programą ir prijungę jį prie prieigos 
taško. Daugiau informacijos apie nuostatas ir konfigūracijas 
rasite prie kiekvieno įrenginio pridėtuose techniniuose 
dokumentuose arba gausite iš jų gamintojų.

Naudojant senesnės laidos programinę įrangą kai kurios nuostatos gali 
neveikti. Naudokite tik fotoaparato komplekte esančiame CD diske pateiktas 
programas.
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Šių instrukcijų pradžia yra pateikta 5 skyriuje.

Su „EOS Utility“ programa ryšį tarp kompiuterio ir fotoaparatą galite užmegzti 
pasitelkę suporinimo programą.
Suporinimo programa įdiegiama automatiškai atliekant paprastą su fotoaparatu 
pateiktos programinės įrangos įdiegimą. Jei šis funkcija kompiuteryje neįdiegta, 
prieš užmegzdami ryšį ją būtinai įdiekite.
Konfigūravimo procesas yra toks (pavyzdyje naudojama Windows 7 OS).

1 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Pirmiausi atsivers suporinimo ekranas.
 Spaudydami mygtuką <U> pasirinkite 

parinktį [OK / gerai] ir paspauskite 
mygtuką <0>. Ekrane pasirodys toks 
pranešimas. 
“******” reiškia paskutinius šešis 
prijungiamo fotoaparato MAC adreso 
skaičius.

„EOS Utility“ ryšio nuostatų konfigūravimas
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„EOS Utility“ ryšio nuostatų konfigūravimas

2 Paleiskite suporinimo programą.
 Paleiskite kompiuteryje suporinimo 

programą. Paprastai ji yra įdiegta ten pat, 
kur ir „EOS Utility“ programa.

 Suporinimo programai pradėjus veikti 
įrankių juostoje pasirodys piktograma.

 Kompiuteriui aptikus fotoaparatą ekrane 
pasirodys pranešimas.

3 Du kartus spustelėkite suporinimo 
programos piktogramą.
 Ekrane pasirodys aptiktų fotoaparatų 

sąrašas. Jau prijungtų fotoaparatų sąraše 
nėra.

4 Paspauskite parinktį [Connect / 
prisijungti].
 Jei ekrane pasirodė keleto fotoaparatų 

sąrašas, fotoaparatą pasirinkite pagal jo 
ekrane rodomą MAC adresą.

 MAC adresą galite sužinoti atsivertę 
[General sett. / pagrindinės nuostatos] 
ekraną (p. 149).
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5 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Fotoaparatui aptikus kompiuterį , kuriame, 

atliekant 4 žingsnio veiksmus, buvo 
paspausta nuoroda [Connect / 
prisijungti], atsivers kairėje pavaizduotas 
ekranas.

 Spaudydami mygtuką <U> pasirinkite 
parinktį [OK / gerai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

6 Atlikite toliau nurodytus nustatymus.
 Norėdami šiame etape baigti konfigūruoti 

nuostatas, paspauskite mygtuką <V>, 
pasirinkite nuostatą [OK / gerai], 
paspauskite mygtuką <0> ir pereikite prie 
7 žingsnyje numatytų veiksmų.

 Norėdami pakeisti nuostatų pavadinimus, 
pasirinkite parinktį [Settings name / 
nuostatų pavadinimai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Ekrane pasirodys virtuali klaviatūra (p. 14). 
Nuostatos pavadinimą gali sudaryti iki 30 
ženklų.

7 Išsaugokite nuostatą.
 Norėdami išsaugoti nuostatą pasirinkite 

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

 Atsivers [DConnection /
D prisijungimas] ekranas.

 Norėdami grįžti į meniu, paspauskite 
mygtuką <M>.

„EOS Utility“ tinklo nustatymas baigtas.
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„EOS Utility“ ryšio nuostatų konfigūravimas

 Jei su kompiuteriu naudosite vis tą patį fotoaparatą, pakeitus nuostatas 
suporinimo antrą kartą atlikti nebereikia.
Norit iš naujo užmegzti ryšį su kompiuteriu tereikia įjungti fotoaparatą ir paleisti 
suporinimo programą. Ryšys tarp fotoaparato ir kompiuterio užsimegs 
automatiškai.

 Suporinimo programą galite pridėti prie programų, paleidžiamų įjungiant 
kompiuterį. „EOS Utility“ pasirinkite [Preferences / pirmenybės] ir [Basic 
Settings / pagrindinės nuostatos] kortelę ir žymikliu pažymėkite funkciją 
[Add WFT Pairing Software to the Startup folder / WFT suporinimo įrangą 
pridėti prie programų Paleidimo aplanke] („Macintosh“ kompiuteryje 
[Register WFT Paring Software in Login Options / WFT suporinimo 
programą užregistruoti ir priskirti prie prisijungimo funkcijų]).

Fotografuojant „Live View“ nuotoliniu būdu, vaizdų perdavimas vyksta lėčiau nei 
perduodant per sąsajos kabelį. Todėl judančio objekto judesio sklandžiai perteikti 
neįmanoma.

Jei veikiant bevielio LAN funkcijai fotoaparatas automatiškai išsijungs, ryšys nutrūks. 
Pažadinus fotoaparatą bevielio LAN ryšys bus atkurtas. 



98

„EOS Utility“ instrukcijas rasite „EOS Utility“ naudotojo vadove (DVD-ROM). 
Be nuotolinio valdymo galite naudotis ir kitomis fotoaparato funkcijomis. 
Atkreipkite dėmesį į tai, kad filmuoti negalėsite.

1 Pasirinkite parinktį [Exit / išeiti].
 Jei kairėje pavaizduotas ekranas 

neatsivertė, pasirinkite parinktį [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkcija] iš kortelės  
[53] pasiūlos.

 Pasirinkite parinktį [Exit / išeit] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Norėdami nutraukti ryšį, spaudydami 

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

„EOS Utility“ programos naudojimas

Ryšio nutraukimas
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Fotoaparatas gali pats pakartotinai prisijungti prie anksčiau prisijungimo nuostatas 
užregistravusio kompiuterio.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Pasirinkite parinktį [D].
 Pasirinkite parinktį [D] (nuotolinis 

valdymas (EOS Utility)) ir paspauskite 
mygtuką <0>.

3 Užmegzkite ryšį.
 Pasirinkite parinktį [Connect / prijungti] ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Patvirtinimo ekrane pasirinkite parinktį 

[OK / gerai].
 Fotoaparatas pats pakartotinai prisijungs 

prie kompiuterio.

 Jei fotoaparate yra  užregistruoti keli 
fotoaparatai duomenims gauti, pasirinkite 
parinktį [Choose set. / pasirinkti nust.], 
pasirinkite aparatą, prie kurio norite 
prisijungti ir užmegzkite ryšį.

Pakartotinis prijungimas
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Šiame fotoaparate galite užregistruoti iki trijų „EOS Utility“ prisijungimo nuostatų.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Pasirinkite parinktį [D].
 Pasirinkite parinktį [D] (nuotolinis 

valdymas (EOS Utility)) ir paspauskite 
mygtuką <0>.

3 Pasirinkite nuorodą [Choose set. / 
pasirinkti nuost.].
 Pasirinkite parinktį [Choose set. / 

pasirinkti nuost.] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

4 Pasirinkite parinktį [Unspecified / 
nenurodytas].
 Pasirinkite parinktį [Unspecified / 

nenurodytas] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Atsivers prisijungimo nuostatų ekranas. 
Laikydamiesi ekrane rodomų instrukcijų 
sukonfigūruokite prisijungimo nuostatas.

Daugybinių prisijungimų nuostatų 
registravimas
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9
Vaizdų siuntimas

į interneto svetainę

Fotoaparate galite užregistruoti įvairių interneto svetainių ir 
siųsti į jas fotoaparate saugomus vaizdus.

 Kai kuriose šalyse ir regionuose internetinės CANON iMAGE GATEWAY 
paslaugos gali neveikti. Daugiau informacijos apie internetines „CANON 
iMAGE GATEWAY paslaugas palaikančias šalis bei regionus rasite 
„Canon“ internetiniame tinklapyje (http://canon.com/cig).

 Kai kuriose šalyse bei regionuose kompiuterio nuostata „Siųsti 
nuotraukas į interneto svetainę“ gali neveikti.
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Norėdami siųsti vaizdus į interneto 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 tinklapiu, kaip tiltu, galite naudotis ir išsiųsdami nuotraukas bevieliu būdu bei 
talpindami nuorodas į internetinius albumus. Naudodamiesi kompiuteriu arba kitu 
įrenginiu per „Canon“ tinklapį (http://canon.com/cig) prisijunkite prie savo 
gyvenamosios vietos CANON iMAGE GATEWAY internetinio tinklapio ir, atlikdami 
nurodytus veiksmus, užsiregistruokite jame bei tapkite nariu.
Jei ketina naudotis ne tik CANON iMAGE GATEWAY interneto paslaugomis, 
kiekvienai jų turite susikurti atskiras paskyras. Daugiau informacijos rasite Jus 
sudominusių internetinių paslaugų tinklapiuose.

Paleiskite kompiuteryje „EOS Utility“ programą, prisijunkite prie CANON iMAGE 
GATEWAY, sukonfigūruokite fotoaparato nuostatas taip, kad galėtumėte prisijungti 
prie norimos interneto svetainės.
Daugiau informacijos rasite „EOS Utility“ naudotojo vadovas (DVD-ROM).

Pasirengimas

Prisijungimas CANON iMAGE GATEWAY nario vardu

Internetinių svetainių naudojimui reikalingų nuostatų 
konfigūravimas

 Norėdami pasinaudoti CANON iMAGE GATEWAY turite turėti galimybę prisijungti 
prie interneto. (Būtina turėti interneto tiekėjo sukurtą paskyrą, įdiegtą naršyklę ir 
tinkami veikiantį linijinį sujungimą.)

 Informacijos apie naršyklės (pvz. „Microsoft Internet Explorer“) versiją ir prisijungimui 
prie CANON iMAGE GATEWAY reikalingas nuostatas rasite CANON iMAGE 
GATEWAY tinklapyje.

 Prisijungimo prie Jūsų interneto tiekėjo ir prisijungimo prie prieigos taško bei ryšio 
tiekimo paslaugų mokesčiai apskaičiuojami atskirai. 
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Pasirengimas

Bendra vaizdų siuntimo į interneto svetaines tvarka yra tokia.

1 Paruoškite kompiuterį, kuriame yra įdiegta „EOS Utility“ 
programa.
„EOS Utility“ programą įdiekite iš fotoaparato komplekte esančio CD-ROM 
disko su programine įranga.

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

3 Sąsajos kabeliu sujunkite fotoaparatą su kompiuteriu.
Prieš sujungdami pasirtinkite funkcijos [53: Wi-Fi] nuostatą [Disable / 
išjungi].

4 Paleiskite kompiuteryje „EOS Utility“ programą, prisijunkite 
prie CANON iMAGE GATEWAY, sukonfigūruokite fotoaparato 
nuostatas taip, kad galėtumėte prisijungti prie norimos 
interneto svetainės.
Daugiau informacijos rasite „EOS Utility“ naudotojo vadovas (DVD-ROM).

5 Užmegzkite ryšį tarp bevielio LAN prieigos taško ir fotoaparato. 
(p. 106).
Iš anksto atjunkite sąsajos kabelį.

6 Išsiųskite vaizdus į fotoaparate užregistruotą interneto svetainę
(p. 120).
Išsiuntę vaizdus iš fotoaparato į jame užregistruotą interneto svetainę arba 
patalpinę nuorodas internetiniame albume vaizdais galėsite pasidalinti su 
draugais ir artimaisiais.

 „Canon“ tinklapyje rasite informacijos apie tai, kuriose šalyse ir regionuose veikia 
CANON iMAGE GATEWAY  paslauga. (http://canon.com/cig).

 Jei fotoaparatą prie kompiuterio prijungsite taip, kaip aprašyta sk. „Nuotolinis 
valdymas naudojantis „EOS Utility“ (p. 93), nuostatas galėsite sukonfigūruoti 
nenaudodami sąsajos kabelio.

 Fotoaparato Wi-Fi funkcijos dera su šiomis interneto svetainėmis (2013 m. rugpjūčio 
mėn. duomenimis): CANON iMAGE GATEWAY, „Facebook“, „Twitter“, „YouTube“, 
„Flickr“ ir elektroniniu paštu.
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 Kada palaikomas apsaugotas „Wi-Fi“ nustatymas (WPS)
• p. 107: Lengvas prisijungimas per WPS (PBC režimas)
• p. 111: Lengvas prisijungimas per WPS (PIN režimas)

 Kada WPS protokolas nepalaikomas
• p. 115: Rankinis prisijungimas per tinklų paiešką

Jei nežinote, ar Jūsų naudojamas prieigos taškas yra suderinamas su WPS 
protokolu, pasiskaitykite prieigos taško naudotojo instrukciją arba kitus techninius 
dokumentus.

Prieigos taško tipo patikrinimas

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

Jei tinklas atlieka filtravimą pagal MAC adresą, prieigos taške užregistruokite fotoaparatą 
MAC adresą. MAC adresą galite sužinoti atsivertę [General sett. / pagrindinės 
nuostatos] ekraną (p. 149).
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Šis prisijungimo režimas gali būti naudojamas prisijungus prie prieigos taško, 
suderinamo su Wi-Fi apsaugoto nustatymo (WPS) protokolu. Pasirinkus 
prisijungimo paspaudus mygtuką režimą (PBC režime), fotoaparatas ir prieigos 
taškas gali būti sujungiami ant prieigos taško paspaudus WPS mygtuką.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad, jei netoliese veikia keli prieigos taškai, ryšį užmegzti 
gali būti sunkiau. Tokiu atveju ryšiui užmegzti pasitelkite [WPS (PIN mode) / WPS 
(PIN režimas)] režimą.
Prieš užmegzdami ryšį susiraskite ant prieigos taško WPS mygtuką.
Ryšio užmezgimas gali trukti apie vieną minutę.
Jei yra įjungtos prieigos taško slėpimo funkcijos, ryšys gali būti nutrauktas. 
Išjunkite slėpimo funkcijas.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Paspauskite mygtuką [w].
 Pasirinkite parinktį [w] (įkelti į interneto 

svetainę) ir paspauskite mygtuką <0>.

Lengvas prisijungimas per WPS 
(PBC režimas)
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3 Pasirinkite interneto svetainę.
 Pasirinkite interneto svetainę, prie kurios 

norite prisijungti, ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Turinys ir užsakomų elementų sąrašas 
priklausys nuo nuostatų.

 Prisijungiamą interneto svetainę vėliau 
galėsite pakeisti (p. 126).

 Atsivertusiame [Send to / išsiųsti] ekrane 
(p. 125) pasirinkite tikslą ir pereikite prie 4 
žingsnyje aprašytų veiksmų.

4 Pasirinkite parinktį [WPS (PBC mode) 
/ WPS (PBC režimas)].
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

parinktį [WPS (PBC mode) / WPS (PBC 
režimas)] ir paspauskite mygtuką <0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

5 Prisijunkite prie prieigos taško.
 Paspauskite WPS mygtuką ant prieigos 

taško. 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 mygtuką <0>.

 Užsimezgus ryšiui su prieigos tašku 
atsiverčia ekranas [IP address set. / IP 
adreso nustatymas]

6 Nustatykite IP adresą.
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite IP 

adreso nustatymo metodą ir paspauskite 
mygtuką <0>.
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Lengvas prisijungimas per WPS (PBC režimas)

[Auto setting / automatinis nustatymas]
Automatiškai sukonfigūruoja [Manual setting / rankinis nustatymas] nuostatas. 
Šia opcija galima naudotis tik tose aplinkose, kur yra naudojamas DHCP
serveris, prieigos taškas arba maršruto keitiklis su automatiškai priskiriamomis ir 
sukonfigūruojamomis DHCP serverio funkcijomis (IP adresu arba su tuo 
susijusiomis nuostatomis).
 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Jei net ir automatiškai nustačius IP adresą ir su tuos susijusias nuostatas 

ekrane rodoma klaida, pasirinkite parinktį [Manual setting / rankinis 
nustatymas].

[Manual setting / rankinis nustatymas]
Jei su [Auto setting / automatini nustatymas] IP adreso įvesti nepavyksta, 
įveskite jį rankiniu būdu. Paprašius IP adreso, įveskite tą, kuris yra priskirtas 
fotoaparatui.
 Pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir pasirinkite ekrane rodomą elementą. Baigę 

paspauskite mygtuką <0>.
 Norėdami įvesti skaičius, pasukite ratuką 

<6> ir pasirinkite įvedimo padėtį viršutinėje 
zonoje, o sukdami ratuką <5> pasirinkite 
skaičius. Norėdami įvesti pasirinktą skaičių 
paspauskite mygtuką <0>. Baigę įvesti 
informaciją paspauskite mygtuką <M>. 
Patvirtinimo ekranas neatsivers.

 Baigę nustatyti visus elementus pasirinkite 
parinktį [OK / gerai], paspauskite mygtuką 
<0> ir atsiverskite sekantį ekraną.

 Jei nežinote, ką turite įvesti, perskaitykite sk. 
„Tinklo nuostatų tikrinimas“ (p. 166) arba pasiteiraukite tinklo administratoriaus 
ar kito apie tinką išmanančio asmens.
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7 Atlikite toliau nurodytus nustatymus.
 Norėdami šiame etape baigti konfigūruoti 

nuostatas, paspauskite mygtuką <V>, 
pasirinkite nuostatą [OK / gerai], 
paspauskite mygtuką <0> ir pereikite prie 
8 žingsnyje numatytų veiksmų.

 Norėdami pakeisti nuostatų pavadinimus, 
pasirinkite parinktį [Settings name / 
nuostatų pavadinimai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Ekrane pasirodys virtuali klaviatūra (p. 14). 
Nuostatos pavadinimą gali sudaryti iki 30 
ženklų.

8 Išsaugokite nuostatą.
 Norėdami išsaugoti nuostatą pasirinkite 

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

 Ekrane pasirodys kortelėje saugomi 
vaizdai.

9 Pasirinkite vaizdus, kuriuos norite 
persiųsti.
 Pasirinkite vaizdus ir išsiųskite. Apie tai, 

kaip išsiųsti vaizdus, skaitykite 120 
puslapyje.

Kontaktavimo su interneto svetainėmis nuostatų konfigūravimas baigtas.
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Šis prisijungimo režimas gali būti naudojamas prisijungus prie prieigos taško, 
suderinamo su Wi-Fi apsaugoto nustatymo (WPS) protokolu. Naudojantis 
prisijungimo su PIN kodu režimu (PIN režimas), ryšiui užmegzti, prieigos taške 
reikia įvesti ant fotoaparato užrašytą 8 skaitmenų identifikavimo kodą.
Net jei netoliese yra keletas veikiančių prieigos taškų, naudojantis šiuo bendrintu 
identifikavimo numeriu galima užmegzti pakankamai patikimą ryšį.
Ryšio užmezgimas gali trukti apie vieną minutę.
Jei yra įjungtos prieigos taško slėpimo funkcijos, ryšys gali būti nutrauktas. 
Išjunkite slėpimo funkcijas.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Paspauskite mygtuką [w].
 Pasirinkite parinktį [w] (įkelti į interneto 

svetainę) ir paspauskite mygtuką <0>.

3 Pasirinkite interneto svetainę.
 Pasirinkite interneto svetainę, prie kurios 

norite prisijungti, ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Turinys ir užsakomų elementų sąrašas 
priklausys nuo nuostatų.

 Prisijungiamą interneto svetainę vėliau 
galėsite pakeisti (p. 126).

 Atsivertusiame [Send to / išsiųsti] ekrane 
(p. 125) pasirinkite tikslą ir pereikite prie 4 
žingsnyje aprašytų veiksmų.

Lengvas prisijungimas per WPS 
(PIN režimas)
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4 Pasirinkite parinktį [WPS (PIN mode) / 
WPS (PIN režimas)].
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

parinktį [WPS (PIN mode) / WPS (PIN 
režimas)] ir paspauskite mygtuką <0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

5 Prieigos taške įveskite PIN kodą.
 Įveskite prieigos taške ant fotoaparato 

nurodytą 8 skaitmenų PIN kodą.
 Daugiau informacijos apie tai, kaip prieigos 

taške įvesti PIN kodą rasite prieigos taško 
naudotojo vadove.

 Įrašę PIN kodo skaitmenis pasirinkite 
parinktį [OK / gerai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

6 Prisijunkite prie prieigos taško.
 Norėdami užmegzti ryšį su prieigos tašku 

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

 Užsimezgus ryšiui su prieigos tašku 
atsiverčia ekranas [IP address set. / IP 
adreso nustatymas]

7 Nustatykite IP adresą.
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite IP 

adreso nustatymo metodą ir paspauskite 
mygtuką <0>.
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Lengvas prisijungimas per WPS (PIN režimas)

[Auto setting / automatinis nustatymas]
Automatiškai sukonfigūruoja [Manual setting / rankinis nustatymas] nuostatas. 
Šia funkcija galima naudotis DHCP serverio, prieigos taško arba maršrutų 
skirstytuvo su DHCP funkcijomis aplinkoje, kur IP adresai ir su tuo susijusios 
nuostatos priskiriamos ir sukonfigūruojamos automatiškai.
 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Jei net ir automatiškai nustačius IP adresą ir su tuos susijusias nuostatas 

ekrane rodoma klaida, pasirinkite parinktį [Manual setting / rankinis 
nustatymas].

[Manual setting / rankinis nustatymas]
Jei su [Auto setting / automatini nustatymas] IP adreso įvesti nepavyksta, 
įveskite jį rankiniu būdu. Paprašius IP adreso, įveskite tą, kuris yra priskirtas 
fotoaparatui.
 Pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir pasirinkite ekrane rodomą elementą. Baigę 

paspauskite mygtuką <0>.
 Norėdami įvesti skaičius, pasukite ratuką 

<6> ir pasirinkite įvedimo padėtį viršutinėje 
zonoje, o sukdami ratuką <5> pasirinkite 
skaičius. Norėdami įvesti pasirinktą skaičių 
paspauskite mygtuką <0>. Baigę įvesti 
informaciją paspauskite mygtuką <M>. 
Patvirtinimo ekranas neatsivers.

 Baigę nustatyti visus elementus pasirinkite 
parinktį [OK / gerai], paspauskite mygtuką 
<0> ir atsiverskite sekantį ekraną.

 Jei nežinote, ką turite įvesti, perskaitykite sk. 
„Tinklo nuostatų tikrinimas“ (p. 166) arba pasiteiraukite tinklo administratoriaus 
ar kito apie tinką išmanančio asmens.
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8 Atlikite toliau nurodytus nustatymus.
 Norėdami šiame etape baigti konfigūruoti 

nuostatas, paspauskite mygtuką <V>, 
pasirinkite nuostatą [OK / gerai], 
paspauskite mygtuką <0> ir pereikite prie 
9 žingsnyje numatytų veiksmų.

 Norėdami pakeisti nuostatų pavadinimus, 
pasirinkite parinktį [Settings name / 
nuostatų pavadinimai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Ekrane pasirodys virtuali klaviatūra (p. 14). 
Nuostatos pavadinimą gali sudaryti iki 30 
ženklų.

9 Išsaugokite nuostatą.
 Norėdami išsaugoti nuostatą pasirinkite 

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

 Ekrane pasirodys kortelėje saugomi 
vaizdai.

10 Pasirinkite vaizdus, kuriuos norite 
persiųsti.
 Pasirinkite vaizdus ir išsiųskite. Apie tai, 

kaip išsiųsti vaizdus, skaitykite 120 
puslapyje.

Kontaktavimo su interneto svetainėmis nuostatų konfigūravimas baigtas.
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Jei pasirinksite parinktį [Find network / surasti tinką], ekrane pasirodys 
artimiausių veikiančių prieigos taškų sąrašas  ir informacija apie juos. Pasirinkite 
SSID (arba ESS-ID) prieigos tašką, prie kurio norite prisijungti.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Paspauskite mygtuką [w].
 Pasirinkite parinktį [w] (įkelti į interneto 

svetainę) ir paspauskite mygtuką <0>.

3 Pasirinkite interneto svetainę.
 Pasirinkite interneto svetainę, prie kurios 

norite prisijungti, ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Turinys ir užsakomų elementų sąrašas 
priklausys nuo nuostatų.

 Prisijungiamą interneto svetainę vėliau 
galėsite pakeisti (p. 126).

 Atsivertusiame [Send to / išsiųsti] ekrane 
(p. 125) pasirinkite tikslą ir pereikite prie 4 
žingsnyje aprašytų veiksmų.

Rankinis prisijungimas per tinklų paiešką

Bevielio tinklo pasirinkimas
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4 Pasirinkite parinktį [Find network / 
surasti tinklą].
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

parinktį [Find network / surasti tinklą] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

5 Pasirinkite prieigos tašką.
 Norėdami patvirtinti prieigos taško 

pasirinkimą, paspauskite mygtuką <0>.
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

prieigos tašką ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0> (p. 117).

(1) Reiškia, kad yra įrenginys veikia infrastruktūros režimu
(2) Jei prieigos taškas yra užkoduotas, ekrane pasirodys atitinkama piktograma
(3) Pirmieji SSID simboliai
(4) Naudojamas kanalas

Prieigos taško kodavimas
Šis fotoaparatas palaiko šias [Authentication / autentifikavimas] ir [Encryption 
settings / kodavimo nuostatos] funkcijas.  Todėl prieigos taške turi būti 
naudojamas vienas iš šių kodavimo metodų.
 [Authentication / autentifikavimas]: atvira sistema, bendrintas mygtukas, 

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

[Enter connection / užmegzti ryšį] ir [Search again / kartoti 
paiešką]
 Norėdami rankiniu būdu sukonfigūruoti prieigos taško nuostatas, pasirinkite 

parinktį [Enter connection / užmegzti ryšį] ir paspauskite mygtuką <0>.  
Naudodamiesi virtualia klaviatūra įveskite SSID ir, laikydamiesi toliau pateiktų 
instrukcijų, sukonfigūruokite nuostatas.

 Norėdami dar kartą atlikti prieigos taškų paiešką, pasirinkite parinktį [Search 
again / kartoti paiešką] ir paspauskite mygtuką <0>.

(1) (2) (3) (4)
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Rankinis prisijungimas per tinklų paiešką

Atsivertus [IP address set. / IP adreso nustatymas] ekranui atlikite sekančiame 
puslapyje nurodytus veiksmus.
Nustatykite prieigos taškui priskirtą iškodavimo kodą. Išsamesnės informacijos 
apie priskirtą iškodavimo kodą rasite prieigos taško naudotojo vadove.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad 1 - 3 žingsniuose rodomi ekranai gali skirtis 
priklausomai nuo prieigos taškui priskirto autentifikavimo ir kodavimo metodo.

1  [Key index / kodų rodyklė] ekranas 
atsiverčia tik tada, kai prieigos taškas 
naudoja WEP kodavimo metodą.

 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 
prieigos taškui priskirto kodo rodyklės 
numerį ir paspauskite mygtuką <0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2  Paspauskite mygtuką <V>, pasirinkite 
kodui naudojamų ženklų formatą bei 
skaičių ir paspauskite mygtuką <0>.

 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

3  Naudodamiesi virtualia klaviatūra įveskite 
iškodavimo kodą (p. 14).

 Atsivers [IP address set. / IP adreso 
nustatymas] ekranas (p. 118).

Bevielio LAN iškodavimo kodo įvedimas
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 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite IP 
adreso nustatymo metodą ir paspauskite 
mygtuką <0>.

[Auto setting / automatinis nustatymas]
Automatiškai sukonfigūruoja [Manual setting / rankinis nustatymas] nuostatas. 
Šia funkcija galima naudotis DHCP serverio, prieigos taško arba maršrutų 
skirstytuvo su DHCP funkcijomis aplinkoje, kur IP adresai ir su tuo susijusios 
nuostatos priskiriamos ir sukonfigūruojamos automatiškai.
 Norėdami atsiversti sekantį ekraną, pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 

paspauskite mygtuką <0> (p. 119).
 Jei net ir automatiškai nustačius IP adresą ir su tuos susijusias nuostatas 

ekrane rodoma klaida, pasirinkite parinktį [Manual setting / rankinis 
nustatymas].

[Manual setting / rankinis nustatymas]
Jei su [Auto setting / automatini nustatymas] IP adreso įvesti nepavyksta, 
įveskite jį rankiniu būdu. Paprašius IP adreso, įveskite tą, kuris yra priskirtas 
fotoaparatui.
 Pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir pasirinkite ekrane rodomą elementą. Baigę 

paspauskite mygtuką <0>.
 Norėdami įvesti skaičius, pasukite ratuką 

<6> ir pasirinkite įvedimo padėtį viršutinėje 
zonoje, o sukdami ratuką <5> pasirinkite 
skaičius. Norėdami įvesti pasirinktą skaičių 
paspauskite mygtuką <0>. Baigę įvesti 
informaciją paspauskite mygtuką <M>. 
Patvirtinimo ekranas neatsivers.

 Baigę nustatyti visus elementus pasirinkite 
parinktį [OK / gerai], paspauskite mygtuką 
<0> ir atsiverskite sekantį ekraną (p. 119).

IP adreso nustatymas
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Rankinis prisijungimas per tinklų paiešką

 Jei nežinote, ką turite įvesti, perskaitykite sk. „Tinklo nuostatų tikrinimas“ 
(p. 166) arba pasiteiraukite tinklo administratoriaus ar kito apie tinką 
išmanančio asmens.

1 Atlikite toliau nurodytus nustatymus.
 Norėdami šiame etape baigti konfigūruoti 

nuostatas, paspauskite mygtuką <V>, 
pasirinkite nuostatą [OK / gerai], 
paspauskite mygtuką <0> ir pereikite prie 
2 žingsnyje numatytų veiksmų.

 Norėdami pakeisti nuostatų pavadinimus, 
pasirinkite parinktį [Settings name / 
nuostatų pavadinimai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Ekrane pasirodys virtuali klaviatūra (p. 14). 
Nuostatos pavadinimą gali sudaryti iki 30 
ženklų.

2 Išsaugokite nuostatą.
 Norėdami išsaugoti nuostatą pasirinkite 

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

 Ekrane pasirodys kortelėje saugomi 
vaizdai.

3 Pasirinkite vaizdus, kuriuos norite 
persiųsti.
 Pasirinkite vaizdus ir išsiųskite. Apie tai, kaip 

išsiųsti vaizdus, skaitykite 120 puslapyje.

Kontaktavimo su interneto svetainėmis nuostatų konfigūravimas baigtas.

Prisijungimas prie interneto svetainės
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Išsiuntę nufotografuotus ir nufilmuotus vaizdus ir fotoaparate užregistruotą svetainę, 
pvz., CANON iMAGE GATEWAY., galėsite jais pasidalinti ir su kitais.
Išsiųsti vaizdai išsaugomi CANON iMAGE GATEWAY internetiniame albume, o į 
interneto svetainę nusiunčiama nuoroda. Vaizdus į interneto svetaines galima 
nusiųsti ir tiesiogiai, tai priklauso nuo pasirinktos svetainės nuostatų.

Pasirinkti vaizdai išsiunčiami vienas paskui kitą.

1 Pasirinkite vaizdą, kurį norite 
persiųsti.
 Spaudydami mygtuką <U> pasirinkite 

norimą išsiųsti vaizdą ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Vaizdą galite pasirinkti ir iš rodyklės 
rodinio, tereikia paspausti mygtuką 
<I>. Jei norite grąžinti vieno vaizdo 
rodinį, paspauskite mygtuką <u>.

2 Pasirinkite parinktį [Send img shown / 
siųsti rodomą vaizdą].
 Norėdami pasirinkti siunčiamo vaizdo dydį, 

pasirinkite parinktį [Resize image / 
pakeisti vaizdo dydį] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Spaudydami mygtuką <U> pasirinkite 
parinktį [Send img shown / siųsti rodomą 
vaizdą] ir paspauskite mygtuką <0>.

 Atsivers persiuntimo eigos ekranas.
 Norėdami užbaigti vaizdų išsiuntimo 

procedūrą, ekrane pasirinkite parinktį [OK / 
gerai] ir paspauskite mygtuką <0>, ryšys 
nutrūks.

Vaizdų siutimas į interneto svetainę

Vaizdų siuntimas po vieną

Net jei vaizdų išsiųsti nepavyko dėl to, kad pristigo vietos pasirinktoje svetainėje, 
išsiuntimo klaidos pranešimas ekrane gali nepasirodyti šiais atvejais: 
• Kai buvo išsiųstas sumažintas vaizdas
• Kai vaizdas buvo siunčiamas ne į  CANON iMAGE GATEWAY, o tiesiai į kitą interneto 

svetainę



121

Vaizdų siutimas į interneto svetainę

 Siunčiant vaizdus į tam tikras svetaines gali 
atsiversti [Terms of use / naudojimo 
sąlygos] ekranas. Atidžiai perskaitykite 
naudojimo sąlygas, paspauskite mygtuką 
<U>, pasirinkite parinktį [I Agree / 
sutinku] ir paspauskite mygtuką <0>.

 Spaudžiant mygtuką <V> vaizdą ekrane 
galima paslink aukštyn ir žemyn.

Jei užmezgę ryšį pradėsite fotografuoti arba peržiūrėti vaizdus, ryšys nutrūks.

Per kompiuterį prisijungę prie CANON iMAGE GATEWAY galite pasitikrinti vaizdų 
siuntimo į registruotas interneto svetaines istoriją.
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Galima pasirinkti ir išsiųsti kelis vaizdus vienu metu.

1 Paspauskite <0>.

2 Pasirinkite parinktį [Send selected / 
siųsti pasirinktus].
 Norėdami pasirinkti siunčiamų vaizdų dydį, 

pasirinkite parinktį [Resize image / 
pakeisti vaizdo dydį] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Spaudydami mygtuką <U> pasirinkite 
parinktį [Send  selected / siųsti 
pasirinktus] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Pasirinkite vaizdą, kurį norite 
persiųsti.
 Spaudydami mygtuką <U> pasirinkite 

norimus išsiųsti vaizdus ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Viršutiniuose kairiuose siunčiamų vaizdų 
kampuose atsiras žymiklis<X>.

 Vaizdą galite pasirinkti ir iš trijų vaizdų 
rodyklės rodinio, tereikia paspausti 
mygtuką <I>. Jei norite grąžinti vieno 
vaizdo rodinį, paspauskite mygtuką <u>.

 Pasirinkę siunčiamus vaizdus paspauskite 
mygtuką <Q>.

Pasirinktų vaizdų siuntimas
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Vaizdų siutimas į interneto svetainę

 4 Sumažinkite vaizdo dydį.
 Nustatykite, jei reikia.
 Informacijos apie nustatymo procedūrą 

rasite toliau pateikiamoje lentelėje.
 Pasirinkus siųsti vaizdus į „YouTube“ 

svetainę, [Resize images to send / 
pakeisti siunčiamų vaizdų dydį] parinktis 
ekrane nepasirodys. 

5 Išsiųskite vaizdus.
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

parinktį [Send / siųsti] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Atsivers persiuntimo eigos ekranas.
 Norėdami nutraukti ryšį, ekrane pasirinkite 

parinktį [OK / gerai] ir paspauskite 
mygtuką <0>, ryšys nutrūks.

 Siunčiant vaizdus į tam tikras svetaines gali 
atsiversti [Terms of use / naudojimo 
sąlygos] ekranas. Atidžiai perskaitykite 
naudojimo sąlygas, paspauskite mygtuką 
<U>, pasirinkite parinktį [I Agree / 
sutinku] ir paspauskite mygtuką <0>.

 Spaudžiant mygtuką <V> vaizdą ekrane 
galima paslinkti aukštyn ir žemyn.

 Susiruošę siųsti didelės apimties failus arba daug vaizdų vienu metu pasirūpinkite, kad 
baterija būtų pakankamai įkrauta ir nepasibaigus procesui neišsikrautų.

 Jei užmezgę ryšį pradėsite fotografuoti arba peržiūrėti vaizdus, ryšys nutrūks.

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

 Kad vaizdai neviršytų failų dydžio ir peržiūros trukmės apribojimų, pasitikslinkite 
tinklapio reikalavimus.

 Per kompiuterį prisijungę prie CANON iMAGE GATEWAY galite patikrinti vaizdų 
siuntimo į registruotas interneto svetaines istoriją.

 Failo dydis (bendras dydis) priklauso nuo failų apimčių prieš pakeičiant nuotraukų dydį.
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Pasirinkus parinktį [Send selected / siųsti pasirinktus], išsiuntimo ekrane 
galėsite pasirinkti, kokio dydžio turi būti išsiunčiamieji vaizdai.

1 Pasirinkite parinktį [Resize images to 
send / pakeisti išsiunčiamų vaizdų 
dydį].
 Siunčiamų vaizdų patvirtinimo lange 

paspauskite mygtuką <V>, pasirinkite 
parinktį [Resize images to send / pakeisti 
išsiunčiamų vaizdų dydį] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

2 Pasirinkite vaizdo dydį.
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

norimą vaizdo dydį ir paspauskite mygtuką 
<0>.

3 Išsiųskite vaizdus.
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

parinktį [Send / siųsti], paspauskite 
mygtuką <0> ir išsiųskite vaizdus.

Siunčiamų vaizdų dydžio sumažinimas

 Bus pakeistas visų vienu metu išsiųsti pasirinktų vaizdų dydis išskyrus tuos vaizdus, 
kurių dydis yra ir taip mažesnis už pasirinktąjį.

 Vaizdo įrašų dydžio pakeisti negalima.
 [Resize:S2 / pakeisti dydį: S2] ir [Resize:S3 / pakeisti dydį: S3] parinktys pasidaro 

veiksnios tik  renkantis EOS 70D fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas. Kitu 
fotoaparatu nufotografuotos nuotraukos siunčiamos tokio dydžio, kokios yra.
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Vaizdų siutimas į interneto svetainę

Į internetą išsiųstų vaizdų nuorodas galite nusiųsti į registruotus paskirties 
tinklapius.
Užregistruoti elektroninio pašto tinklapius, kuriais naudodamiesi siųsite vaizdus, 
galite tik kompiuteriu. Daugiau informacijos apie tai rasite „EOS Utility“ naudotojo 
vadovas (DVD-ROM).

 Pasirinkus [ ] (elektroninis paštas) 
parinktį ekrane [Upload to Web service / 
nusiųsti į interneto svetainę], atsivers 
ekranas [Send to / siųsti į].

 Iš galimų interneto paskirčių sąrašo 
išsirinkite norimą svetainę ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Vaizdų siuntimo procedūra yra tokia pat, 
kaip ir siunčiant vaizdus į kitas interneto 
svetaines.

Paskirties tinklapio pasirinkimas
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Fotoaparatas gali pats pakartotinai prisijungti prie anksčiau prisijungimo nuostatas 
užregistravusios interneto svetainės. Ryšį su prieigos tašku pakanka užmegzti 
vieną kartą. Kiekvienai interneto svetainei ryšio užmegzti nereikia.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Paspauskite mygtuką [w].
 Pasirinkite parinktį [w] (įkelti į interneto 

svetainę) ir paspauskite mygtuką <0>.

3 Pasirinkite interneto svetainę.
 Pasirinkite interneto svetainę ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Atsivertusiame [Send to / išsiųsti] ekrane 

(p. 125) pasirinkite tikslą ir pereikite prie 4 
žingsnyje aprašytų veiksmų.

4 Užmegzkite ryšį.
 Pasirinkite parinktį [Connect / prijungti] ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Patvirtinimo ekrane pasirinkite parinktį [OK / 

gerai].
 Fotoaparatas pats pakartotinai prisijungs 

prie kompiuterio.

 Jei fotoaparate yra  užregistruoti keli 
fotoaparatai duomenims gauti, pasirinkite 
parinktį [Choose set. / pasirinkti nust.], 
pasirinkite aparatą, prie kurio norite 
prisijungti ir užmegzkite ryšį.

Pakartotinis prijungimas
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Šiame fotoaparate galite užregistruoti iki trijų interneto svetainių prisijungimo 
nuostatas.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Paspauskite mygtuką [w].
 Pasirinkite parinktį [w] (įkelti į interneto 

svetainę) ir paspauskite mygtuką <0>.

3 Pasirinkite interneto svetainę.
 Pasirinkite interneto svetainę ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Atsivertusiame [Send to / išsiųsti] ekrane 

(p. 125) pasirinkite tikslą ir pereikite prie 4 
žingsnyje aprašytų veiksmų.

4 Pasirinkite nuorodą [Choose set. / 
pasirinkti nuost.].
 Pasirinkite parinktį [Choose set. / 

pasirinkti nuost.] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

Daugybinių prisijungimų nuostatų 
registravimas
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5 Pasirinkite parinktį [Unspecified / 
nenurodytas].
 Pasirinkite parinktį [Unspecified / 

nenurodytas] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Atsivers prisijungimo nuostatų ekranas. 
Laikydamiesi ekrane rodomų instrukcijų 
sukonfigūruokite prisijungimo nuostatas.
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10
Vaizdų peržiūra naudojantis

medijos leistuvu

Pasitelkus bevielį LAN fotoaparato kortelėje saugomus 
vaizdus galima peržiūrėti ir televizoriaus ekrane.

Šiai funkcijai reikalingas su DLNA* suderinamas televizorius, 
žaidimų priedėlis, išmanusis telefonas arba kitas medijos 
leistuvas. Šiame naudotojo vadove bendru pavadinimu 
„medijos leistuvas“ vadinami visi minėti įrenginiai.

* DLNA: Skaitmeninių transliavimo tinklų aljansas

Šių instrukcijų reikia laikytis tik prijungus prie prieigos taško su 
DLNA suderinamą TV arba kitą įrenginį. Daugiau informacijos 
apie nuostatas ir konfigūracijas rasite prie kiekvieno įrenginio 
pridėtuose techniniuose dokumentuose arba gausite iš jų 
gamintojų.
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Šių instrukcijų pradžia yra pateikta 5 skyriuje.

1 Atlikite toliau nurodytus nustatymus.
 Norėdami šiame etape baigti konfigūruoti 

nuostatas, paspauskite mygtuką <V>, 
pasirinkite nuostatą [OK / gerai], 
paspauskite mygtuką <0> ir pereikite prie 
2 žingsnyje numatytų veiksmų.

 Norėdami pakeisti nuostatų pavadinimus, 
pasirinkite parinktį [Settings name / 
nuostatų pavadinimai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Ekrane pasirodys virtuali klaviatūra (p. 14). 
Nuostatos pavadinimą gali sudaryti iki 30 
ženklų.

2 Išsaugokite nuostatą.
 Norėdami išsaugoti nuostatą pasirinkite 

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

 Atsivers [ Connection /  
prisijungimas] ekranas.

 Norėdami grįžti į meniu, paspauskite 
mygtuką <M>.

Kontaktavimo su medijos leistuvu nuostatų konfigūravimas baigtas.

Medijos leistuvo ryšio nuostatų konfigūravimas
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Naudodamiesi medijos leistuvu fotoaparato kortelėje saugomus vaizdus galite 
demonstruoti TV ekrane. RAW formato vaizdų ir filmuotos medžiagos 
demonstruoti negalima.
Su medijos leistuvu atlikite šiuos veiksmus. Daugiau informacijos rasite medijos 
leistuvo naudotojo vadove.

1 TV ekrane atsiverskite medijos 
leistuvo nustatymo ekraną.
 Naudodamiesi medijos leistuvo funkcijomis 

TV ekrane išsikvieskite piktogramą 

< EOS 70D> (medijos leistuvas).
 Priklausomai nuo medijos leistuvo, ekrane 

gali pasirodyti skirtingos piktogramos. 
Tokiu atveju, pasirinkite piktogramą, 
pažymėtą užrašu „EOS 70D“.

2 Medijos leistuve pasirinkite 
piktogramą < EOS 70D>.

 Pasirinkus < EOS 70D> piktogramą, 

ekrane pasirodys kortelės piktograma. 

Pasirinkę šią piktogramą galėsite pasirinkti 

aplankus ir vaizdus.
 Pasirinkite, kuris vaizdas dideliu formatus 

bus rodomas TV ekrane. Daugiau 
informacijos rasite medijos leistuvo 
naudotojo vadove.

Vaizdų demonstravimas TV ekrane

IMG_0002.JPG 

IMG_0003.JPG 
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1 Pasirinkite parinktį [Exit / išeiti].
 Jei kairėje pavaizduotas ekranas 

neatsivertė, pasirinkite parinktį [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkcija] iš kortelės  
[53] pasiūlos.

 Pasirinkite parinktį [Exit / išeit] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

2 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Norėdami nutraukti ryšį, spaudydami 

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

Ryšio nutraukimas

 TV ekrane rodoma papildoma informacija priklauso nuo medijos leistuvo. Atkreipkite 
dėmesį į tai, kad, priklausomai nuo medijos leistuvo, ekrane gali nebūti rodoma jokia 
papildoma informacija arba vertikalus vaizdas gali būti pasuktas atgal į horizontalią 
padėtį.

 Piktogramos, kurių pavadinimuose yra „1 - 100“  žymi aplanką, kuriame failai yra 
sugrupuoti pagal numerius (***CANON).

 Su vaizdu rodomi datos rodmenys yra pagrįsti prie vaizdo pridedama „Exif“ 
informacija.

 Kai kuriais atvejais, prie kortelės arba aplanko rodoma data gali reikšti esamą 
fotoaparate nustatytą datą.

 Jei veikiant bevielio LAN ryšio paieškai fotoaparatas automatiškai išsijungs, bevielio 
LAN funkcija išsijungs. Pažadinus fotoaparatą bevielio LAN ryšys bus atkurtas.

Jei fotoaparato ekrane yra rodomas „Live View“ vaizdas arba yra įjungtas HDR režimas, 
HDR foninio apšvietimo kontrolės režimas, naktinio vaizdo fotografavimo laikant 
fotoaparatą rankose arba daugybinių kadrų iškraipymų mažinimo režimai, su medijos 
leistuvu vaizdų tinkamai atkurti gali nepavykti.
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Fotoaparatas gali pats pakartotinai prisijungti prie anksčiau prisijungimo nuostatas 
užregistravusio medijos leistuvo.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Pasirinkite parinktį [ ].
 Pasirinkite parinktį [ ] (peržiūrėti vaizdus 

naudojantis DLNA įrenginiais) ir 
paspauskite mygtuką <0>.

3 Užmegzkite ryšį.
 Pasirinkite parinktį [Connect / prijungti] ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Patvirtinimo ekrane pasirinkite parinktį 

[OK / gerai].
 Fotoaparatas pats pakartotinai prisijungs 

prie medijos leistuvo.

 Jei fotoaparate yra  užregistruoti keli 
fotoaparatai duomenims gauti, pasirinkite 
parinktį [Choose set. / pasirinkti nust.], 
pasirinkite aparatą, prie kurio norite 
prisijungti ir užmegzkite ryšį.

Pakartotinis prijungimas
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Šiame fotoaparate galite užregistruoti iki trijų medijos leistuvų prisijungimo 
nuostatas.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Pasirinkite parinktį [ ].
 Pasirinkite parinktį [ ] (peržiūrėti vaizdus 

naudojantis DLNA įrenginiais) ir 
paspauskite mygtuką <0>.

3 Pasirinkite nuorodą [Choose set. / 
pasirinkti nuost.].
 Pasirinkite parinktį [Choose set. / 

pasirinkti nuost.] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

4 Pasirinkite parinktį [Unspecified / 
nenurodytas].
 Pasirinkite parinktį [Unspecified / 

nenurodytas] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

 Atsivers prisijungimo nuostatų ekranas. 
Laikydamiesi ekrane rodomų instrukcijų 
sukonfigūruokite prisijungimo nuostatas.

Daugybinių prisijungimų nuostatų 
registravimas
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11
Prisijungimas prie bevielio LAN
naudojantis sparčiuoju valdymu

Naudojantis sparčiuoju valdymu arba sparčiuoju peržiūros 
valdymu, naudojantis užregistruotomis prisijungimo paskirties 
vietos nuostatomis  galima prisijungti prie bevielio LAN.

Pasitelkus vietos spatrųjį valdymą, prisijungimo paskirties nustatyti negalima. 
Prisijungimo paskirties vietos nuostatas pasirinkite meniu ekrane.
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Naudodamiesi sparčiuoju valdymu galite prisijungti prie tų „Wi-Fi“ funkcijų, 
kurioms buvo užregistruotos prisijungimo paskirties vietos nuostatos. Galima 
rinktis iš trijų sparčiojo valdymo funkcijų: [q] (prisijungti prie išmaniojo telefono), 
[D] (nuotolinis valdymas (EOS Utility)) ir [ ] (vaizdų peržiūra naudojantis 
DLNA įrenginiais).
Prieš pradėdami naudotis minėtomis funkcijomis režimo pasirinkimo ratuką 
pasukite į kūrybinės zonos padėtį.

1 Pasirinkite parinktį [ ].
 Norėdami atsiversti sparčiojo valdymo 

ekraną, paspauskite mygtuką <Q>.
 Pasirinkite parinktį [ ] („Wi-Fi“ funkcija) ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Pasirinkus funkcijos[Wi-Fi] iš kortelės [53] 

nuostatą [Disable / išjungti], to padaryti 
negalėsite.

 Prisijungimo metu bus rodomas kairėje 
pavaizduotas ekranas. Norėdami pakeisti 
prisijungimo paskirtį, pasirinkite parinktį 
[OK / gerai], paspauskite mygtuką <0>, 
nutraukite ryšį ir sukonfigūruokite 
nuostatas.

2 Pasirinkite, prie kurio norite 
prisijungti.
 Pasirinkite elementą, prie kurios norite 

prisijungti, ir paspauskite mygtuką <0>.
 Elementai, kuriems nėra užregistruotų 

prisijungimo paskirties nuostatų, bus 
pažymėti pilka spalva.

3 Užmegzkite ryšį.
 Pasirinkite parinktį [Connect / prijungti] ir 

paspauskite mygtuką <0>.

 Jei fotoaparate yra  užregistruoti keli 
fotoaparatai duomenims gauti, pasirinkite 
parinktį [Choose set. / pasirinkti nust.], 
pasirinkite aparatą, prie kurio norite 
prisijungti ir užmegzkite ryšį.

Prisijungimas per spartųjį valdymą
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Peržiūros metu naudodamiesi sparčiuoju valdymu galite prisijungti prie tų „Wi-Fi“ 
funkcijų, kurioms buvo užregistruotos prisijungimo paskirties vietos nuostatos. 
Galima naudotis dviem peržiūros sparčiojo valdymo funkcijomis: [z] (vaizdų 
persiuntimas iš vieno fotoaparato į kitą) ir [w] (įkelti į interneto svetainę). 

1 Paspauskite mygtuką <Q>.
 Ekrane pasirodžius vaizdui paspauskite 

mygtuką <Q>.
 Pasirodys sparčiojo valdymo elementai.

2 Pasirinkite [k].
 Pasirinkite parinktį [k] („Wi-Fi“ funkcija) ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Pasirinkus funkcijos [Wi-Fi] iš kortelės [53] 

nuostatą [Disable / išjungti], to padaryti 
negalėsite.

 Prisijungimo metu bus rodomas kairėje 
pavaizduotas ekranas. Norėdami nutraukti 
ryšį ir sukonfigūruoti nuostatas pasirinkite 
parinktį [OK / gerai] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

Prisijungimas per peržiūros ekraną
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 3 Pasirinkite, prie kurio norite 
prisijungti.
 Pasirinkite elementą, prie kurios norite 

prisijungti, ir paspauskite mygtuką <0>.
 Elementai, kuriems nėra užregistruotų 

prisijungimo paskirties nuostatų, bus 
pažymėti pilka spalva.

 Jei pasirinksite parinktį [w] (įkelti į 
interneto svetainę), atsivers interneto 
svetainės pasirinkimo ekranas. Pasirinkite 
elementą, prie kurios norite prisijungti, ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Atsivertusiame [Send to / išsiųsti] ekrane 
(p. 125) pasirinkite tikslą ir pereikite prie 4 
žingsnyje aprašytų veiksmų.

 4 Užmegzkite ryšį.
 Pasirinkite parinktį [Connect / prijungti] ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 Ekrane pasirodo kortelėje saugomi vaizdai, 

iš kurių galite išsitrinkti  tuos, kuriuos norite 
išsiųsti.

 Jei fotoaparate yra  užregistruoti keli 
fotoaparatai duomenims gauti, pasirinkite 
parinktį [Choose set. / pasirinkti nust.], 
pasirinkite aparatą, prie kurio norite 
prisijungti ir užmegzkite ryšį.
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12
Nuostatų tvarkymas
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Tinklo nuostatas galite patikrinti taip.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Pasirinkite elementą, kurio nuostatas 
norite patikrinti.
 Spaudydami mygtuką <V> arba <U> 

pasirinkite norimą elementą ir paspauskite 
mygtuką <0>.

 Jei pasirinksite parinktį [w], atsivers 
interneto svetainės pasirinkimo ekranas. 
Tos pačios nuostatos rodomos visiems 
pasirinktiems elementams.

Prijungimo metu
 Jei prisijungiant buvo pasirinkta nuostata 

[Wi-Fi function / „Wi-Fi“ funkcija], ekrane 
pasirodys kairėje pavaizduotas ekranas.

 Norėdami atsiversti nustatymo ekraną,
 pasirinkite parinktį [Confirm set. / 

patvirtinti nuostatą] ir paspauskite 
mygtuką <0>.

Nuostatų tikrinimas arba keitimas
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Nuostatų tikrinimas arba keitimas

Jei ryšys nutrūko
 Pasirinkite prisijungimo paskirtį, pasirinkite 

parinktį [Review/change settings / 
peržiūrėti / keisti nuostatas]  ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Norėdami atsiversti nustatymo ekraną, 
pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 
paspauskite mygtuką <0>.
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 Norėdami pakeisti nuostatas, pasirinkite 
parinktį [Change set. / keisti nuostatas] 
[Review/change settings / peržiūrėti / 
keisti nuostatas] ekrane (pavaizduotas 
147 puslapyje).

 Atsivers ryšio užmezgimo ekranas. Pagal 
instrukcijas dar kartą sukonfigūruokite 
prisijungimo nuostatas.

 Norėdami pakeisti nuostatų pavadinimus, 
pasirinkite parinktį [Change settings 
name / keisti nuostatų pavadinimus] 
[Review/change settings / peržiūrėti / 
keisti nuostatas] ekrane (147 puslapis).

 Naudodamiesi virtualia klaviatūra įveskite 
nuostatos pavadinimą (p. 14).

Nuostatų keitimas

Nuostatų pavadinimų keitimas
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Atliekant toliau aprašytus veiksmus galima išvalyti visas bevielio LAN nuostatas. 
Ištrynę bevielio LAN nuostatas apsaugosite jas nuo nesankcionuoto 
pasinaudojimo fotoaparatą paskolinus ar davus kitam asmeniu.

1 Pasirinkite parinktį [Wi-Fi function /
„Wi-Fi“ funkcija].
 Kortelėje [53] pasirinkite [Wi-Fi] nuostatą 

[Enable / įjungti], tada pasirinkite [Wi-Fi 
function / „Wi-Fi“ funkciją].

2 Paspauskite mygtuką <B>.
 Atsivers pagrindinių prisijungimo nuostatų 

ekranas.

3 Pasirinkite parinktį [Clear Wi-Fi 
settings / išvalyti „Wi-Fi“ nuostatas].
 Spaudydami mygtuką <V> pasirinkite 

parinktį [Clear Wi-Fi settings / išvalyti 
„Wi-Fi“ nuostatas] ir paspauskite mygtuką 
<0>.

4 Pasirinkite parinktį [OK / gerai].
 Pasirinkite parinktį [OK / gerai] ir 

paspauskite mygtuką <0>.
 [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ funkcija] 

nuostatos išvalytos, vėl atsivers meniu 
ekranas.

Bevielio LAN nuostatų išvalymas

Pasirinkus funkciją [54: Clear all camera settings /54: išvalyti visas fotoaparato 
nuostatas] [Wi-Fi function / „Wi-Fi“ funkcija] nuostatos ištrintos nebus.
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13
Trikčių šalinimo vadovas

Prijungus fotoaparatą prie kai kurių tipų kompiuterių perdavimo greitis „ad hoc“ 
režimu gali smarkiai sumažėti. Daugiau informacijos teiraukitės atstovo arba 
„Canon“ paslaugų centro specialistų.
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Jei LCD ekrane mirksi <k> arba <l>, atlikite toliau nurodytus veiksmus ir 
atsiverskite klaidos turinio rodinį. Vadovaudamiesi šiame skyriuje pateiktais 
pavyzdžiai pašalinkite trikties priežastį.
 Pasirinkite nuostatą [53: Wi-Fi function / 53: „Wi-Fi“ funkcija] 9 [General 

sett. / pagrindinės nuostatos] 9 [Error details / informacija apie triktį] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

 Pasirinkite nuostatą [53: Wi-Fi function / 53: „Wi-Fi“ funkcija] ir 
paspauskite mygtuką <0>.

Norėdami atsiversti reikiamą puslapį, spustelėkite klaidos numerį toliau pateiktoje 
lentelėje.

Reagavimas į klaidos pranešimus

11 (p. 153) 12 (p. 153)

21 (p. 153) 22 (p. 154) 23 (p. 155)

61 (p. 156) 62 (p. 156) 63 (p. 157) 64 (p. 157) 65 (p. 157)

66 (p. 158) 67 (p. 158) 68 (p. 158) 69 (p. 159)

91 (p. 159)

101 (p. 159) 102 (p. 159) 103 (p. 160) 104 (p. 160) 105 (p. 160)

106 (p. 160) 107 (p. 160) 108 (p. 161) 109 (p. 161)

121 (p. 161) 122 (p. 161) 123 (p. 161) 124 (p. 161) 125 (p. 162)

126 (p. 162) 127 (p. 162)

141 (p. 162)
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Reagavimas į klaidos pranešimus

 Ar [q] atveju veikia „EOS Remote“ programa?
 Užmegzkite ryšį naudodamiesi „EOS Remote“ programa (p. 37, 78).
 Ar [l] atveju yra įjungtas spausdintuvo maitinimas?
 Įjunkite spausdintuvą.
 Ar [D] atveju veikia suporinimo programa?
 Paleiskite suporinimo programą ir atlikite veiksmus, būtinus ryšiui 

pakartotinai užmegzti (p.95).
 Ar fotoaparatas ir prieigos taškas yra nustatyti naudoti tą patį 

autentifikavimui reikalingą iškodavimo kodą?
 Ši klaida atsiranda tada, kai, pasirinkus autentifikavimo metodą [Open 

system / atvira sistema], iškodavimo kodai nesutampa.
Būkite atidūs, šiai nuostatai yra svarbios didžiosios ir mažosios raidė. 
Patikrinkite, ar fotoaparate įvestas teisingas autentifikavimui reikalingas 
iškodavimo kodas (p. 69, 117).

 Ar įjungtas paskirties įrenginio ir prieigos taško maitinimas?
 Įjunkite paskirties įrenginį ir prieigos taką.

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

automatinis priskyrimas].  Ar tai teisinga nuostata?
 Jei nenaudojamas joms DHCP serveris, pirmiausi fotoaparate pasirinkite IP 

adreso nuostatą [Manual setting / rankinis nustatymas], o tada 
konfigūruokite kitas nuostatas (p. 59, 64, 70, 109, 113, 118).

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

įrenginių, kurių adresus priskyrė DHCP serveris.

11: Nerastas prisijungimo paskirties taškas

12: Nerastas prisijungimo paskirties taškas

21: DHCP serveris nepriskyrė jokio adreso
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 Ar DHCP serveris veikia tinkamai?
 Patikrinkite DHCP serverio nuostatas ir įsitikinkite, kad jis veikia tinkamai, 

kaip priklauso DHCP serveriui.
 Jei reikia, paprašykite tinklo administratoriaus užtikrinti DHCP serverio 

prieinamumą.

Ką tikrinti fotoaparate 
 Gal fotoaparate nesutampa DNS serveryje nustatytas IP adresas su 

faktiniu IP adresu?
 Pasirinkite IP adreso nuostatą [Manual setting / rankinis nustatymas]. 

Tada, fotoaparate nustatykite DNS serverio naudojamą IP adresą atitinkantį 
adresą  (p. 109, 113, 118, 166).

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 

priklauso DNS serveriui.
 Jei reikia, paprašykite tinklo administratoriaus užtikrinti DNS serverio 

prieinamumą.

22: DNS serveris nereaguoja

Reagavimas į 21 - 23 klaidų kodus 
Reaguodami į 21 - 23 numeriais paženklintus klaidų kodus patikrinkite ir šiuos dalykus.
Ar fotoaparatas ir prieigos taškas yra nustatyti naudoti tą patį autentifikavimui 
reikalingą iškodavimo kodą?
 Ši klaida atsiranda tada, kai, pasirinkus autentifikavimo metodą [Open system / 

atvira sistema], iškodavimo kodai nesutampa. Būkite atidūs, šiai nuostatai yra 
svarbios didžiosios ir mažosios raidė. Patikrinkite, ar fotoaparate įvestas teisingas 
autentifikavimui reikalingas iškodavimo kodas (p. 69, 117).
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Reagavimas į klaidos pranešimus

Ką tikrinti bendrai tinkle
 Ar jūsų tinkle yra įjungtas maršrutų parinktuvas ar panašus tinklų 

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

įveskite jį į fotoaparatą (p. 59, 64, 70, 109, 113, 118, 166).
 Patikrinkite, ar tinklų sąsajos adresas yra įvestas tinkamai visuos tinklo 

įrenginiuose, tame tarpe ir fotoaparate.

Ką tikrinti fotoaparate 
 Ar kitas tinkle esantis įrenginys nenaudoja to paties IP adreso kaip ir 

fotoaparatas?
 Norėdami išvengti kituose tinklo įrenginiuose naudojamų adresų dubliavimo 

fotoaparate IP adresą pakeisite. Kitu atveju pakeiskite IP adresą to įrenginio 
kuriame jis yra dubliuotas.

 Jei DHCP serverį naudojančioje aplinkoje buvo pasirinkta fotoaparato  IP 
adreso nustatymo nuostata [Manual setting / rankinis nustatymas], 
pakeiskite ją į [Auto setting / automatinis nustatymas] (p. 59, 64, 70, 109, 
113, 118).

23: IP adreso dubliavimas
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 Gal tarp fotoaparato ir prieigos taško yra signalo perdavimą 
blokuojanti kliūtis?

 Perneškite prieigos taško anteną ten, kur ji aiškiai bus matoma iš 
fotoaparato padėties (p. 164).

Ką tikrinti fotoaparate
 Ar fotoaparate nustatyti SSID duomenys sutampa su nuostatais 

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

fotoaparate (p. 68, 116).

Ką tikrinti prieigos taške
 Ar prieigos taškas yra įjungtas?
 Įjunkite prieigos taško maitinimą.
 Jei veikia filtravimas pagal MAC adresą, patikrinkite, ar naudojamas 

fotoaparato MAC adresas yra užregistruotas prieigos taške.
 Naudojamo fotoaparato MAC adresą užregistruokite prieigos taške. MAC 

adresą galite sužinoti atsivertę [General sett. / pagrindinės nuostatos] 
ekraną (p. 149).

Ką tikrinti bevielio LAN terminale
 Ar netoliese yra bevielio LAN terminalas, galintis užmegzti ryšį „ad 

hoc“ režimu?
 Netoli fotoaparato esantį bevielio LAN terminalą užprogramuokite palaikyti 

ryšį „ad hoc“ režimu.

61: Pasirinktas SSID bevielio LAN tinklas nerastas

62: Bevielio LAN terminalas nereaguoja
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 Ar fotoaparatas ir prieigos taškas yra nustatyti naudoti tą patį 
autentifikavimo metodą?

 Fotoaparatas palaiko šiuos autentifikavimo režimus: [Open system / atvira 
sistema], [Shared key / bendrintas kodas], [WPA-PSK] ir [WPA2-PSK] 
(p. 68, 116).

 Jei infrastruktūros režime ryšiui užmegzti naudojama orinė jungtis AirPort, 
[Open system / atvira sistema] funkcija nepalaikoma. Fotoaparate 
sukonfigūruokite funkciją [Shared key / bendrintas kodas] (p. 68, 116).

 Ar fotoaparatas ir prieigos taškas yra nustatyti naudoti tą patį 
autentifikavimui reikalingą iškodavimo kodą?

 Būkite atidūs, šiai nuostatai yra svarbios didžiosios ir mažosios raidės. 
Patikrinkite, ar fotoaparate ir prieigos taške yra įvestas teisingas 
autentifikavimui reikalingas iškodavimo kodas (p. 69, 117).

 Jei veikia filtravimas pagal MAC adresą, patikrinkite, ar naudojamas 
fotoaparato MAC adresas yra užregistruotas prieigos taške.

 Užregistruokite MAC adresą su prieigos tašku naudojamame fotoaparate. MAC 
adresą galite sužinoti atsivertę [General sett. / pagrindinės nuostatos] ekraną 
(p. 149).

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

 Fotoaparatas palaiko šiuos iškodavimo režimus: [WEP], [TKIP] ir [AES] 
(p. 68, 116).

 Jei veikia filtravimas pagal MAC adresą, patikrinkite, ar naudojamas 
fotoaparato MAC adresas yra užregistruotas prieigos taške.

 Naudojamo fotoaparato MAC adresą užregistruokite prieigos taške. MAC 
adresą galite sužinoti atsivertę [General sett. / pagrindinės nuostatos] 
ekraną (p. 149).

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

 Perneškite prieigos taško anteną ten, kur ji aiškiai bus matoma iš 
fotoaparato padėties (p. 164).

63: Bevielio LAN autentifikavimas nepavyko

64: Nepavyksta prisijungti prie bevielio LAN terminalo

65: Nutrūko bevielio LAN ryšys
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 Bevielio LAN ryšys nutrūko ir, dėl kažkokių priežasčių, jo nebepavyksta 
užmegzti vėl. 

 Štai kelios galimos priežastys: prie prieigos taško prisijungė pernelyg daug 
įrenginių, 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 (p. 164).

 Ar fotoaparatas ir prieigos taškas yra nustatyti naudoti tą patį 
autentifikavimui reikalingą iškodavimo kodą?

 Būkite atidūs, šiai nuostatai yra svarbios didžiosios ir mažosios raidės. 
Patikrinkite, ar fotoaparate ir prieigos taške yra įvestas teisingas 
autentifikavimui reikalingas iškodavimo kodas (p. 69, 117).

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

 Fotoaparatas palaiko šiuos iškodavimo režimus: [WEP], [TKIP] ir [AES] 
(p. 68, 116).

 Jei veikia filtravimas pagal MAC adresą, patikrinkite, ar naudojamas 
fotoaparato MAC adresas yra užregistruotas prieigos taške.

 Naudojamo fotoaparato MAC adresą užregistruokite prieigos taške. MAC 
adresą galite sužinoti atsivertę [General sett. / pagrindinės nuostatos] 
ekraną (p. 149).

 Ar laikote nuspaustą prieigos taško WPS (Wi-Fi apsaugotas 
nustatymas) 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.

66: Neteisingas bevielio LAN iškodavimo kodas

67: Neteisingas bevielio LAN iškodavimo metodas

68: Nepavyksta prisijungti prie bevielio LAN terminalo. 
Pakartokite viską nuo pradžių.
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 Užmezgamas ryšys su kitais prieigos taškais, veikiančiais prisijungimo 
paspaudus mygtuką (PBC) ir „Wi-Fi“ apsaugoto nustatymo (WPS) 
režimais.

 Prieš užmegzdami ryšį šiek tiek palaukite arba pabandykite užmegzti ryšį 
prisijungimo su PIN kodu (PIN) režimu (p. 62, 111).

 Iškilo 11 - 69 klaidos kodais neapibrėžta problema.
 Išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparato maitinimo jungiklį.

 Ar ryšio užmezgimo tarp  fotoaparatų procedūra atlikote abiejuose 
fotoaparatuose?

 Ryšio užmezgimo tarp  fotoaparatų procedūrą atlikite abiejuose 
sujungiamuose fotoaparatuose?

 Iš naujo užmezgant ryšį tarp fotoaparatų, kurių sujungimo nuostatos buvo 
užregistruotos, pakartotinio ryšio užmezgimo procedūrą atlikite abiejuose 
fotoaparatuose.

 Gal ryšį bando užmegzti keletas fotoaparatų?
 Vienu metu galima prisijungti tik prie vieno fotoaparato. Įsitikinkite, kad ryšio 

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

 Ar duomenis priimančio fotoaparato atminties gorelėje yra pakankamai laisvos 
vietos?

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

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

pabandykite duomenis į fotoaparatą persiųsti dar kartą.

69: Aptikti keli bevielio LAN terminalai. Prisijungti 
nepavyksta. Pakartokite viską nuo pradžių. 

91: Kitos klaidos

101: Nepavyksta užmegzti ryšio

102: Nepavyksta išsiųsti failų
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 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 gorelėje yra pakankamai laisvos 
vietos?

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

 Patikrinkite, 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.

103: Nepavyksta priimti failų

104: Nepavyksta priimti failų. Kortelė pilna

105: Nepavyksta priimti failų. Atminties kortelės apsaugos 
užraktas pastumtas į užrakinimo padėtį.

106: Nepavyksta priimti failų. Pasiekti maksimalūs aplankų 
ir failų numeriai.

107: Nepavyksta priimti failų. Nepavyksta pasiekti 
kortelės.



161

Reagavimas į klaidos pranešimus

 Ar paskirties fotoaparatas nutraukė ryšį?
 Patikrinkite prisijungimo būseną ir sujunkite fotoaparatus dar kartą

 Užmazgant ryšį tarp fotoaparatų iškilo problema, neaprašyta 101 - 108 
klaidose.

 Dar kartą sujunkite fotoaparatus.

 Paskirties tinklo serveryje nepakanka laisvos vietos.
 pašalinkite iš tinklo serverio nereikalingus vaizdus, aptikrinkite, ar serveryje 

yra pakankamai vietos ir pabandykite persiųsti duomenis dar kartą.

 Tinklo serverio nustatymas gali nepavykti.
 Sąsajos kabeliu sujunkite fotoaparatą su kompiuteriu ir, naudodamiesi 

„EOS Utility“ programa pakeiskite tinklo serverio nuostatas (p. 105).

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

 Sąsajos kabeliu sujunkite fotoaparatą su kompiuteriu ir, naudodamiesi 
„EOS Utility“ programa pakeiskite tinklo serverio nuostatas (p. 105).

 Baigėsi pagrindinio sertifikato galiojimo laikas arba jis yra klaidingas.
 Sąsajos kabeliu sujunkite fotoaparatą su kompiuteriu ir, naudodamiesi 

„EOS Utility“ programa pakeiskite tinklo serverio nuostatas (p. 105).

108: Ryšys nutrauktas

109: Įvyko klaida

121: Serveryje nepakanka laisvos vietos 

122: Prisijunkite prie kompiuterio ir naudodamiesi pateikta 
programa pakoreguokite tinklo serverio nuostatas

123: Negalima prisiregistruoti prie tinklo serverio. 
Prijunkite kompiuterį ir naudodamiesi pateikta 
programa, pakoreguokite nuostatas.

124: Klaidingas SSL sertifikatas. Prijunkite kompiuterį ir, 
naudodamiesi pateikta programa, pakoreguokite 
nuostatas.
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 Ar tinklas yra prijungtas?
 Patikrinkite tinklo prisijungimo būseną.

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

 Pabandykite prie interneto svetainės prisijungti vėliau.

 Prisijungiant prie interneto svetainės iškilo problema, neaprašyta 
121 - 126 klaidose.

 Pabandykite prie interneto svetainės prisijungti dar kartą.

 Ar spausdintuvas ką nors spausdina?
 Spausdintuvui baigus spausdinti prisijunkite prie jo dar kartą.
 Gal prie spausdintuvo yra prijungtas kitas fotoaparatas?
 Palaukite, kol kitas fotoaparatas atsijungs nuo spausdintuvo ir pabandykite 

prisijungti dar kartą.

125: Patikrinkite tinklo nuostatas

126: Nepavyksta prisijungti prie serverio

127: Įvyko klaida

141: Spausdintuvas užimtas Pabandykite prisijungti 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 savo atstovu arba artimiausiu „Canon“ techninės priežiūros centru.

 Pasirinkite [53: Wi-Fi] nuostatą [Disable / išjungi]. Jei pasirinksite [Wi-Fi] 
funkcijos nuostatą [Enable / įjungti], naudotis sąsajos kabelius prie 
fotoaparato prijungtu kompiuteriu, spausdintuvu, GPS imtuvu ar kitu 
įrenginiu vis tiek negalėsite (p. 17). 

 [53: Wi-Fi] nuostatos [Enable / įjungti] pasirinkti negalima, jei prie 
fotoaparato sąsajos kabeliu yra prijungtas kompiuteris, spausdintuvas, GPS 
imtuvas ar kitas įrenginys (p. 17). 

 Pasirinkus [Multiple exposure / daugybinis išlaikymas] funkcijos nuostatą 
[Enable / įjungti], pirmenybė bus suteikta daugybiniam išlaikymui, todėl Wi-
Fi funkcija naudotis negalėsite. Net pasirinkus [53: Wi-Fi] funkcijos nuostatą 
[Enable / įjungti], [53: Wi-Fi function / 53: „Wi-Fi“ funkcija] parinktis bus 
pažymėta pila spalva ir šios funkcijos pasirinkti negalėsite.

Trikčių šalinimo vadovas

Negalima naudotis kabeliu prijungtu kompiuteriu, 
spausdintuvu, GPS imtuvu ar kitu įrenginiu.

Pasirinkti [Wi-Fi] nuostatos [Enable / įjungti] negalima.
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Jei naudojantis fotografu su bevieliu LAN sumažėja duomenų perdavimo sparta, 
nutrūksta ryšys arba iškyla kita problema, pabandykite atlikti šiuos pataisymus.

 Susiruošę fotografuoti viduje, įrenginį sumontuokite toje pačioje patalpoje.
 Įrenginį sumontuokite aukščiau už fotoaparatą.
 Pasirūpinkite, kad tarp fotoaparato ir įrenginio nebūtų žmonių ar kokių nors 

kliūčių.
 Įrenginį sumontuokite kaip galima arčiau fotoaparato. Žinokite, kad, 

fotografuojant lauke blogu oru, lietus gali sugerti radijo bangas ir trikdyti ryšį.

Jei dėl greta veikiančių elektroninių įrenginių sumažėja bevielio LAN duomenų 
perdavimo sparta, išjunkite juos arba užmegzkite ryšį atokiau nuo jų.
 Fotoaparatas per bevielį LAN ryšį užmezga naudodamas  IEEE 802.11b/g/n 

radijo bangas 2,4 GHz dažnių juostoje. Todėl, netoliese įjungus tą pačią 
dažnių juostą naudojančią mikrobangų krosnelę, mobilų telefoną, mikrofoną 
ar panašų įrenginį gali sumažėti bevielio LAN duomenų perdavimo sparta.

 Jei netoliese veikia tą pačią dažnių juostą kaip fotoaparatas naudojantis „Wi-
Fi“ įrenginys, bevielio LAN duomenų perdavimo sparta gali sumažėti.

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

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

 Jei veikia keli prieigos taškai, naudojantys  IEEE 802.11b/g/n radijo bangas, 
tarp bevielių LAN kanalų palikite keturių kanalų tarpus,kad sumažėtų radijo 
bangų trikdžiai.  Pavyzdžiui, naudokite 1, 6 ir 11 kanalus, 2 ir 7 arba 3 ir 8 
kanalus.

Pastabos dėl bevielio LAN

Prieigos taško ir antenos montavimo vieta

Greta esantys elektroniniai prietaisai

Pastabos apie kelių fotoaparatų naudojimą
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Pastabos dėl bevielio LAN

 Bevielio LAN skleidžiamas radijo bangas nesunku perimti. Todėl prieigos 
taško nuostatose rekomenduojame pasirinkti šifruotą ryšį.

 Pasirinkus funkcijos [53: Wi-Fi] nuostatą [Enable / įjungti], sąsajos kabelio 
jungtis bus išjungta. Pasirinkite nuostatą [Disable / išjungti], o tada 
prijunkite sąsajos kabelį.

 Prijungus fotoaparatą prie kompiuterio, spausdintuvo, GPS imtuvo ar bet 
kurio kito įrenginio naudojant sąsajos kabelį, [Wi-Fi] funkcijos nuostatų keisti 
nebegalima. Norėdami pakeisti kurią nors nuostatą, sąsajos kabelį atjunkite.

 Pasirinkus funkcijos [53: Wi-Fi] nuostatą [Enable / įjungti], perduoti vaizdų 
naudojantis „Eye - Fi“ kortele negalima.

 Pasirinkus [53: Wi-Fi] funkcijos nuostatą [Enable / įjungti], filmuoti 
negalima.

Saugumas

Prisijungimas naudojant sąsajos kabelį

„Eye-Fi“ kortelės naudojimas

Filmavimas
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Paspauskite „Windows“ [Start / pradėti] mygtuką 9 [All Programs / visos 
programos] 9 [Accessories / priedai] 9 [Command Prompt / komandos 
raginimas]. Įrašykite „ipconfig/all“ ir paspauskite mygtuką <Enter / įvesti>.
Ekrane pasirodys kompiuteriui priskirtas IP adresas, potinklio kaukės, tinklų 
sąsajos ir DNS serverio informacija.
Kad išvengtumėte to paties IP adreso įbedimo kompiuteryje ir kituose tinkle 
sujungtuose įrenginiuose, konfigūruodami fotoaparato IP adresą pakeiskite 
dešinėje pusėje esančius skaičius, kaip aprašyta puslapiuose 59, 64, 70, 109, 113 
ir 118.

„Mac OS X“, atsiverskite [Terminal / terminalas] aplikaciją, įveskite „ifconfig -a“ ir  
paspauskite mygtuką <Return / grįžti>. Kompiuteriui priskirtą IP adresą rasite 
[en0] elemente, esančiame [inet], jis pateikiamas „***.***.***.***“ formatu.
Kad išvengtumėte to paties IP adreso įbedimo kompiuteryje ir kituose tinkle 
sujungtuose įrenginiuose, konfigūruodami fotoaparato IP adresą pakeiskite 
dešinėje pusėje esančius skaičius, kaip aprašyta puslapiuose 59, 64, 70, 109, 113 
ir 118.
* Informacijos apie [Terminal / terminalas] aplikaciją rasite „Mac OS X“ pagalbos puslapiuose.

Tinklo nuostatų tikrinimas

Windows

Macintosh

Pavyzdys: 192.168.1.10

Pavyzdys: 192.168.1.10
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14
Nuorodos
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9Bevielis LAN
Atitinkamas standartas: IEEE 802.11b/g/n
Duomenų perdavimo metodas: DS-SS moduliacija (IEEE 802.11b)

OFDM moduliacija (IEEE 802.11g/n)
Duomenų perdavimo apie 30 m
atstumas: * Jei nėra radijo trikdžių, o tarp perduodančios ir priimančios 

antenų nėra jokių kliūčių.
* Jei prie bevielio LAN prieigos taško yra prijungta galinga ir 

pakankamai didelė antena.
Duomenų perdavimo dažnis
(centrinis dažnis):

Prisijungimo metodas: Infrastruktūros režimas*, „ad hoc“ režimas, fotoaparato prieigos 
taško režimas
* „Wi-Fi“ apsaugotas nustatymas palaikomas

Saugumas: Autentifikavimo metodas: Atvira sistema, bendrintas mygtukas, 
WPA-PSK, WPA2-PSK
Kodavimas: WEP, TKIP, AES

9Tinklo funkcijos
Vaizdų persiuntimas Vieno vaizdo persiuntimas
iš vieno fotoaparato į kitą:  Pasirinktų vaizdų persiuntimas

Pakeisto dydžio vaizdų persiuntimas
Prisijungimas prie Išmaniuoju telefonu galima priimti ir peržiūrėti vaizdus, valdyti.
išmaniojo telefono: Nuotolinis fotoaparato valdymas išmaniuoju telefonu
Nuotolinis valdymas „EOS Utility“ programos nuotolinio valdymo ir vaizdų peržiūros
naudojant „EOS Utility“: funkcijomis galima naudotis per bevielį LAN.
Spausdinimas „Wi-Fi“ Išspausdinti parinkti vaizdai gali būti  nusiųsti į „Wi-Fi“ funkciją
spausdintuvais: palaikantį spausdintuvą.
Vaizdų siuntimas į Fotoaparate esantys vaizdai arba nuorodos gali būti nusiųsti į
interneto svetainę: registruotas interneto svetaines.
Vaizdų peržiūra naudojant Vaizdus galima peržiūrėti pasitelkus su DLNA suderinamą
medijos leistuvą:  medijos leistuvą.

 Visos išvardintos techninės specifikacijos yra pagrįstos „Canon“ testavimo standartais.

Specifikacijos

Dažnio kanalai

nuo 2412 iki 2462 MHz nuo 1 iki 11 kanalų 
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Android......................................32, 55

Automatinis išsijungimas.................15

B

Bevielio LAN nuostatų 

išvalymas ......................................149

Bevielio LAN prieigos 
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