Conectar aos Serviços Web
Este documento explica como cadastrar vários serviços
Web em sua câmera.

•

É necessário um computador para as configurações
dos serviços Web com o CANON iMAGE GATEWAY.

•

Para obter informações sobre os países e regiões em
que o CANON iMAGE GATEWAY está disponível, visite
o site da Canon (http://www.canon.com/cig/).

Cadastrar Serviços Web
Primeiramente, obtenha uma conta gratuita do CANON iMAGE GATEWAY.
O CANON iMAGE GATEWAY oferece vários serviços, como o recurso de
compartilhamento de imagens em um álbum de fotos on-line. O CANON
iMAGE GATEWAY também funciona como uma ponte para enviar imagens
de modo sem fio para endereços de e-mail, redes sociais e outros serviços
Web. Clique em http://canon.com/cig, acesse o site apropriado do CANON
iMAGE GATEWAY para seu país e siga as instruções na tela para se
cadastrar como membro. Você pode prosseguir e cadastrar outros serviços
Web além do CANON iMAGE GATEWAY em sua conta. Para obter mais
detalhes, consulte os sites de cada um dos serviços Web em que você
deseja se cadastrar.
• É necessária uma conexão com a Internet para acessar o CANON
iMAGE GATEWAY (um navegador da Internet deve ser instalado em seu
computador e você deve ter uma conta em um provedor de serviços para a
Internet e deve ser estabelecida uma conexão com a Internet).
• Verifique o CANON iMAGE GATEWAY para as configurações, condições e
informações da versão do navegador (Microsoft Internet Explorer, etc.) ao
se conectar ao CANON iMAGE GATEWAY.
• Podem ser cobradas tarifas separadas (referentes à conexão do provedor
de acesso à Internet e ao ponto de acesso).
• Informações vinculadas à câmera: você pode verificar o histórico de
transferência de imagens para os serviços Web a partir da sua câmera.
• Guia de operação: Fornece detalhes sobre como utilizar o CANON iMAGE
GATEWAY.
• Biblioteca: Uma linha do tempo de imagens transferidas da câmera será
exibida como um índice.
Informações vinculadas à câmera

Biblioteca

Guia de funcionamento

Ajuste das configurações para utilização dos
serviços Web do CANON iMAGE GATEWAY
Ajuste as configurações da conta para os serviços Web que desejar
utilizar. Uma vez que o programa CameraWindow é utilizado para ajustar
as configurações, instale-o a partir do CD-ROM previamente incluído.
As orientações para a instalação podem ser encontradas em "Software
incluído, Manuais em formato PDF" no Guia do Usuário da Câmera.

1 Conecte a câmera ao

computador, utilizando o cabo
de interface fornecido.

●● Ao utilizar um computador com
Windows, você pode fazer conexão sem
fio, sem utilizar um cabo de interface.
No entanto, as configurações devem ter
sido concluídas previamente.

2 Inicie o CameraWindow.

●● Pressione o botão
para ligar a
câmera.
●● Para obter mais informações sobre
como iniciar o CameraWindow, consulte
"Inicie o CameraWindow".

3 Selecione [Camera Settings].
●● Clique em [Set Up Web Services].

4 Faça o logon no CANON iMAGE
GATEWAY.

●● Digite seu nome e senha de logon
do CANON iMAGE GATEWAY e, em
seguida, clique em [Login].

Ajuste das configurações para utilização dos serviços Web do CANON iMAGE GATEWAY

5 Configure o serviço Web que
desejar utilizar.

●● Siga as instruções na tela para concluir
as configurações para os serviços Web
que desejar utilizar.
●● Assim que as configurações do serviço
Web forem concluídas, clique em
[Finish] na parte inferior da janela para
fechá-la.

6 Aplique as configurações de
serviço Web para a câmera.

●● Selecione o nome do serviço Web que
desejar configurar e clique em
no
meio das listas.
►► O nome do serviço Web que será
salvo na câmera será exibido na lista
[Camera].
●● Clique em ▲ ou ▼ para alterar a
ordem dos serviços Web que serão
exibidos no menu LAN sem fio da
câmera.
●● Após terminar de ajustar as
configurações na lista [Camera] de
acordo com suas preferências,
feche a janela.
►► As configurações do serviço Web serão
aplicadas à câmera.
• Se o CameraWindow não for exibido na etapa 2, consulte no manual
do produto "Utilizar o CameraWindow para transferir imagens para o
computador" para obter mais informações.
• Até 20 endereços de e-mail podem ser cadastrados na câmera para enviar
imagens como e-mail.
• Após realizar o logon no CANON iMAGE GATEWAY na segunda vez na
etapa 4, a tela na etapa 6 será exibida. Para alterar as configurações para
os serviços Web que você utiliza, clique em [Edit Web Services].
• Para adicionar ou alterar serviços Web, repita os procedimentos anteriores
a partir da etapa 1.

Conectar aos Serviços Web
Saiba como conectar-se a serviços Web cadastrados na câmera.

1 Acesse a tela LAN sem fio.
●● Toque em

.

2 Selecione um serviço Web.

●● Toque no ícone do serviço Web para o
qual desejar enviar imagens.
●● Se optar por e-mail, toque nos
endereços para os quais desejar enviar
imagens na tela [Selecionar destino].

3 Conecte-se a um ponto de
acesso.

●● Toque em [Adicionar um ponto de
acesso].
►► Uma lista de pontos de acesso
detectados será exibida na tela
[Acessar Conexão de Ponto].
►► Para obter mais informações, consulte
no manual do produto "Conectar-se a
um ponto de acesso compatível com
WPS" ou "Conectar-se a pontos de
acesso na lista".
►► Para obter informações após conectarse a um ponto de acesso, consulte no
manual do produto "Enviar imagens".
• Quando um destino de conexão for definido utilizando a configuração
Operação Touch, é possível acessar automaticamente a função para
conectar-se ao último destino conectado na próxima vez apenas
arrastando na tela, sem necessidade de realizar a operação de conexão.
Consulte o Guia do Usuário da Câmera para obter informações sobre as
configurações da Operação Touch.

