Enviar imagens de uma câmera para um iPhone
(PowerShot SX530 HS)

IMPORTANTE
•

Na explicação a seguir, os procedimentos para configuração do smartphone são indicados pelo

•

ícone
e os procedimentos de configuração da câmera são indicados pelo ícone
Neste artigo, iPhones e iPads são coletivamente denominados 'smartphones'.

.

OBSERVAÇÃO
•
•
•
•
•

•

•

-[

Mantenha seus dedos ou outros objetos afastados da área da antena de Wi-Fi. Cobri-la pode
reduzir a velocidade de transferência das imagens.
As conexões requerem que um cartão de memória esteja inserido na câmera.
Dependendo das condições da rede que está sendo usada, o envio de vídeos pode ser
demorado. Verifique com frequência o nível de bateria da câmera.
É possível enviar até 50 fotos de uma só vez. Também é possível enviar vídeos, desde que o
tempo total de reprodução não ultrapasse dois minutos.
Ao enviar vídeos para smartphones, observe que a qualidade da imagem e compatibilidade
variam de acordo com o smartphone. Para obter mais detalhes, consulte o manual do usuário
do smartphone.
No caso de vídeos não compactados, é enviado um arquivo compactado separadamente em vez
do arquivo original. Observe que isto pode retardar o tempo da operação. O arquivo não poderá
ser enviado se não houver espaço suficiente para ele no cartão de memória.
Na tela, a intensidade do sinal sem fio é indicada pelos seguintes ícones:
] alta, [

] média, [

] baixa, [

] fraca

Introdução
O procedimento da utilização da função Wi-Fi para enviar imagens de uma câmera para um smartphone
é explicado nas quatro etapas a seguir. Prossiga em ordem a partir da Etapa 1.
Etapa 1: Confirmar a versão do iOS
Etapa 2: Instalar o CameraConnect no smartphone
Etapa 3: Conectar a câmera ao smartphone
Etapa 4: Enviar imagens para o smartphone

Etapa 1: Confirmar a versão do iOS

1. Verifique as especificações do smartphone.
A câmera pode ser conectada via Wi-Fi a smartphones com os seguintes sistemas operacionais:
•

iOS 6.0 / 6.1 / 7.0 / 7.1 / 8.0

Para verificar informações sobre a versão do iOS, toque em [Settings (Configurações)]
(Geral)]

[About (Sobre)].

[General

Etapa 2: Instalar o Camera Connect no smartphone

Baixar o Camera Connect da App Store e instalá-lo no smartphone.
Se o Camera Connect já estiver instalado no iPhone, prossiga para a Etapa 3: Conectar a câmera ao
smartphone.
OBSERVAÇÃO
•
•

O procedimento de exemplo é exibido em um iPhone com a versão iOS 6.0.
As imagens de exemplo na tela do smartphone são utilizadas para explicar os procedimentos de
configuração e podem diferir das telas exibidas em outros modelos.

1. Toque o aplicativo [App Store] em seu smartphone para acessar a App Store.

IMPORTANTE
•
•
•

O aplicativo Camera Connect é gratuito, mas pode haver cobrança de encargos para acessar a
App Store.
É necessária uma conta na Apple para baixar o Camera Connect.
Baixar o aplicativo usando uma rede celular pode demorar mais do que baixar via Wi-Fi.

2. Toque no ícone de pesquisa.

3.

Insira [Camera Connect] no campo de pesquisa e, em seguida,

toque em [Search (Pesquisar)].

4. Escolha [Camera Connect] nos resultados de pesquisa exibidos e instale-o no iPhone.
Após concluir a instalação, toque no botão [Home (Início)] para retornar à tela inicial.
5. Toque em [Settings (Configurações)].

6. Confirme que o smartphone não está configurado para o [Airplane mode (Modo avião)].
7.

Toque em [Wi-Fi] e, em seguida,

ajuste o seletor [Wi-Fi] para [ON (CONEC.)].

Etapa 3: Conectar a câmera ao smartphone

IMPORTANTE
A posição e o formato dos botões, as telas exibidas e os procedimentos para configuração podem diferir
de acordo com o modelo utilizado.
•

Os procedimentos para utilização dos dois métodos de conexão existentes são explicados
abaixo.

A: Registre o smartphone no botão [

] e conecte.

OBSERVAÇÃO
Basta pressionar o botão [
smartphone.

] para conectar os dispositivos. Isso simplifica o envio de imagens para um

B: Conexão via Wi-Fi.
OBSERVAÇÃO
Você pode conectar a câmera a um smartphone como conectaria a um computador ou outro
dispositivo. É possível adicionar vários smartphones.

A.
Pressione o botão Mobile Device Connect (conexão de dispositivo móvel) para conectar a
câmera com o smartphone e salvar imagens da câmera no dispositivo.
A-1. Na câmera, pressione o botão (

) < Mobile device connect (Conectar dispositivo móvel) >.

(Daqui por diante, denominado como botão [

].)

OBSERVAÇÃO
•

Ao configurar o Wi-Fi pela primeira vez, uma tela para registro de um apelido para a câmera
será exibida.

Este apelido será exibido na tela [Select a Device (Selecione um dispositivo)] ao conectar com outros
dispositivos via Wi-Fi.
Se a tela [Device Nickname (Apelido do dispositivo)] for exibida, pressione os botões [
escolher [OK] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> [

], [

] para

].

É possível alterar o apelido do dispositivo (nome de exibição) que é mostrado na câmera. Para alterar o
apelido, pressione os botões [ ], [ ] para escolher [Change Device Nickname (Alterar apelido do
dispositivo)] e pressione o botão <FUNC./SET> [
pressione o botão <FUNC./SET> [

]. Em seguida, selecione o campo de entrada e

]. Para digitar um novo apelido, use o teclado que é exibido.

*Dependendo do modelo utilizado, não será solicitado que se registre um apelido. Nesse caso, utilize o
procedimento de alterar um apelido explicado acima para inserir um nome de exibição.
A-2.Pressione os botões [
<FUNC./SET> [

].

], [

] para escolher [

] e, em seguida, pressione o botão

A-3. O SSID da câmera é exibido na tela.

REFERÊNCIA
•
•

Quando você estiver nas imediações de um ponto de acesso com o qual você anteriormente se
conectou, a câmera automaticamente se conectará a ele.
Para alterar os pontos de acesso, selecione [Switch Network (Trocar rede)] na tela que será
exibida quando a conexão estiver sendo estabelecida.

A-4. Escolha o SSID (nome de rede) que é exibido na tela da câmera na lista de pontos de acesso
exibida no smartphone.

OBSERVAÇÃO
Para maior segurança, é possível solicitar a inserção de uma senha acessando MENU e escolhendo a
guia [
] [Wi-Fi Settings (Configurações de Wi-Fi)] [Password (Senha)] [On (Habilitar)]. Neste
caso, insira a senha que é exibida na câmera no campo de senha do dispositivo quando for exibido.
•

Após confirmar que o iPhone e a câmera estão conectados, toque [Home Button (Botão Início)]
para retornar à [Home Screen (Tela de Início)].

A-5. Toque o ícone do aplicativo (

) no iPhone para iniciar o [Camera Connect].

•

Quando o smartphone for reconhecido pela câmera, será exibida uma tela para selecionar o
dispositivo a ser conectado.
A-6.Pressione os botões [

], [

] para escolher a qual smartphone você deseja se conectar e,

em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> [

].

*[my phone] foi usado como exemplo na imagem acima.
A-7. Após ser estabelecida uma conexão com o smartphone, seu nome será exibido na câmera.
(Esta tela fechará em cerca de um minuto).

A-8. Toque em [Images on camera (Imagens na câmera)] no Camera Connect.

REFERÊNCIA
•

Após um smartphone ter sido conectado via Wi-Fi pressionando o botão [

] (Mobile device

connection (Conexão de dispositivo móvel)), bastará pressionar o botão [
] (Mobile device
connection (Conexão de dispositivo móvel)) para conectar novamente e visualizar e salvar as
imagens da câmera no dispositivo conectado.
•
•

É possível registrar um smartphone para o botão [
] (Mobile device connection (Conexão de
dispositivo móvel)).
Após uma conexão ser estabelecida com um smartphone, você pode reconectar
automaticamente ao dispositivo registrado simplesmente pressionando o botão [
mesmo se a câmera tiver sido desligada.

],

OBSERVAÇÃO
•

Para apagar smartphones registrados na câmera, pressione o botão <MENU> para escolher
[Mobile Device Connect (Conectar dispositivo móvel)] na guia [
[OK] na tela de confirmação para concluir o processo.

Se desejar registrar um smartphone diferente no botão [
registrado.

] e, em seguida, toque em

], deve-se antes apagar aquele que já está

Prossiga para a Etapa 4: Enviar imagens ao iPhone.

B: [
] Usando o botão Wi-Fi para se conectar com o smartphone e salvar imagens da câmera
neste dispositivo.
B-1. Pressione o botão <Playback (Reproduzir)> (
B-2. Pressione o botão <Wi-Fi> (

).

) para ativar a câmera.

OBSERVAÇÃO
•

Ao configurar o Wi-Fi pela primeira vez, a tela para registro de um apelido para a câmera será
exibida.

Este apelido será exibido na tela [Select a Device (Selecione um dispositivo)] ao conectar com outros
dispositivos via Wi-Fi.
Se a tela [Device Nickname (Apelido do dispositivo)] for exibida, pressione os botões [
escolher [OK] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> [

], [

] para

].

É possível alterar o apelido do dispositivo (nome de exibição) que é mostrado na câmera. Para alterar o
apelido, pressione os botões [ ], [ ] para escolher [Change Device Nickname (Alterar apelido do
dispositivo)] e pressione o botão <FUNC./SET> [
pressione o botão <FUNC./SET> [

]. Em seguida, selecione o campo de entrada e

]. Para digitar um novo apelido, utilize o teclado que é exibido.

*Dependendo do modelo utilizado, não será solicitado que se registre um apelido. Nesse caso, utilize o
procedimento para alterar um apelido explicado acima para digitar um nome de exibição.
B-3. Pressione os botões [
botão <FUNC./SET> [

].

], [

], [

], [

] para escolher [

], e, em seguida, pressione o

B-4. Pressione os botões [

], [

] para escolher [Add a Device (Adicionar dispositivo)] e, em

seguida, pressione o botão <FUNC./SET> [

].

B-5. O SSID da câmera é exibido na tela.

B-6. Escolha o SSID (nome de rede) exibido na tela da câmera na lista de pontos de acesso exibida no
smartphone.

OBSERVAÇÃO
Para maior segurança, é possível solicitar a inserção de uma senha acessando MENU e escolhendo
a guia [
] [ Wi-Fi Settings (Configurações de Wi-Fi)] [Password (Senha)] [On (Conec.)].
Neste caso, insira a senha que for apresentada na câmera no campo de senha do smartphone quando
este for exibido.
•

Após confirmar que o smartphone e a câmera estão conectados, toque [Home Button (Botão
Início)] para retornar à [Home Screen (Tela Início)].

B-7. Toque o ícone do aplicativo [Canon CC] (

•

) no iPhone para iniciar o [Camera Connect].

Assim que o iPhone for reconhecido pela câmera, será exibida uma tela de conexão do
dispositivo na câmera.
B-8. Pressione os botões [

], [

] para escolher a qual smartphone deseja se conectar e, em

seguida, pressione o botão <FUNC./SET> [

].

*[my phone] foi inserido como exemplo na imagem acima.

B-9. Pressione os botões [
<FUNC./SET> [

], [

] para escolher [Yes (Sim)] e, em seguida, pressione o botão

].

Agora é possível usar o smartphone para visualizar, baixar ou adicionar tags de georreferência às
imagens na câmera ou realizar a captura remota.
REFERÊNCIA
•

Você pode alterar as configurações de privacidade para smartphones registrados.
B-10. Uma tela como a que é mostrada abaixo será exibida.

B-11. Assim que for concluída a conexão com o smartphone, uma tela como a que segue será
exibida.

OBSERVAÇÃO
•
•

É possível identificar smartphones aos quais você já se conectou escolhendo-os na tela
[Selecionar um dispositivo] na etapa B-4.
Depois de ter acessado o menu Wi-Fi uma vez, será possível acessá-lo novamente pressionando
o botão [
]. O dispositivo de destino mais recente será listado primeiro. Portanto, você pode
conectar facilmente de novo ao pressionar os botões [ ], [ ] para escolhê-lo. Para adicionar
um novo dispositivo, exiba a tela de seleção de dispositivo pressionando os botões [ ], [ ] e,
em seguida, configure as definições. Caso prefira não exibir os dispositivos de destino recentes,
pressione o botão <MENU> e na guia [

•

] escolha [Wi-Fi Settings (Configurações de Wi-Fi)]

[Target History (Histórico dos destinos)] [Off (Desabilitar)].
Para adicionar vários smartphones, repita os procedimentos anteriores a partir da etapa B-3.

B-12. Toque em [Images on camera (Imagens na câmera)] no aplicativo Camera Connect.

Etapa 4: Enviar imagens para o smartphone

1. Use o smartphone para importar imagens da câmera.
Quando a câmera for conectada ao smartphone, uma lista de imagens da câmera aparecerá no
aplicativo [Camera Connect].

2. Após as atualizações de tela, escolha as imagens desejadas e, então, toque em [Save (Salvar)]
na parte inferior da tela. As imagens selecionadas serão salvas no smartphone.

3. Após as imagens terem sido salvas, toque no botão [Home (Início)] para retornar à tela do menu.

4. Para encerrar a conexão, toque no ícone [
toque em [Yes (Sim)].

] exibido no canto superior direito da tela e então

Quando a conexão for finalizada, a câmera se desligará automaticamente.
OBSERVAÇÃO
•

Para controlar a câmera manualmente, encerre a conexão com o smartphone ou reinicie a
câmera pressionando o botão liga/desliga para desligá-la momentaneamente.

