Usar um iPhone para controlar a câmera durante a captura
remota (PowerShot SX530 HS)

Você pode verificar a tela de captura e controlar a câmera remotamente usando seu smartphone.
IMPORTANTE


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







e os procedimentos de configuração da câmera são indicados pelo ícone

.

A câmera funciona no modo [ ] durante a captura remota de imagens. No entanto, é possível
alterar automaticamente algumas configurações de FUNC. e MENU ajustadas anteriormente.
Não é possível realizar gravação de vídeos por este método.
Por conveniência, iPhones, iPads e outros dispositivos compatíveis são coletivamente
denominados "smartphones".
É necessário permitir que o smartphone visualize as imagens da câmera quando solicitado.
Para utilizar um smartphone para controlar a câmera remotamente, o aplicativo Camera
Connect (ou CameraWindow) deve estar instalado no smartphone.

Introdução
O procedimento para usar o smartphone para controlar a câmera durante a captura remota 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 Camera Connect no smartphone
Etapa 3: Conectar a câmera ao smartphone
Etapa 4: Usar o smartphone para controlar a câmera durante a captura remota

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 as informações da versão do iOS, toque em [Settings (Configurações)]
[About (Sobre)].

Etapa 2: Instalar o Camera Connect no smartphone

Baixe e instale o Camera Connect na App Store.
Se o Camera Connect já estiver instalado no smartphone, prossiga para a
Etapa 3: Conectar a câmera ao iPhone.

[General (Geral)]

OBSERVAÇÃO



O procedimento de exemplo é exibido em um iPhone com a versão iOS 6.0.
As imagens da tela do smartphone são utilizadas como exemplo para explicar os procedimentos
de configuração e podem diferir de 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 encargos para conexão ao acessar a
App Store.
É necessária uma conta na Apple para baixar o Camera Connect.
Baixar o Camera Connect usando uma rede celular pode demorar mais do que baixar via Wi-Fi.

2. Toque no ícone de busca.

3.

Insira 'Camera Connect' no campo de busca e, em seguida,

toque em [Search (Pesquisar)].

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

Etapa 3: Conectar a câmera ao smartphone

IMPORTANTE
A posição e o formato dos botões, as telas exibidas e os passos para configuração podem diferir de
acordo com o modelo de câmera utilizado.
1. Toque em [Settings (Configurações)].

2. Assegure-se de que o smartphone não está configurado para [Airplane mode (Modo avião)].
3.

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

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

4. Mantenha a câmera em uma posição fixa.
Quando a captura remota de imagens for iniciada, a lente da câmera será projetada para fora. O
movimento de zoom da lente pode deslocar a câmera de sua posição. Mantenha a câmera em uma
posição fixa montando-a sobre um tripé ou tomando outras providências adequadas.
5. Pressione o botão <Playback (Reproduzir)> (

) para ativar a câmera.

6. Pressione o botão <Wi-Fi> (

).

OBSERVAÇÃO


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

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 pressionando
os botões [ ], [ ] para escolher [Change Device Nickname (Alterar apelido do dispositivo)] e
pressionando o botão <FUNC./SET> (
botão <FUNC./SET> (

). Em seguida, selecione o campo de entrada e pressione o

). 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.

7. Pressione os botões [
botão <FUNC./SET> (

], [

], [

], [

] para escolher [

], e, em seguida, pressione o

], [

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

).

8. Pressione os botões [

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

).

9. O SSID da câmera é exibido na tela.

10. Escolha o SSID (nome de rede) exibido na tela da câmera na lista de pontos de acesso detectados
que é 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 Início)].

11. Toque no ícone do aplicativo [Canon CC] (

12. Pressione os botões [
pressione o botão [

], [

) no smartphone para iniciar o Camera Connect.

] para escolher o apelido do smartphone e, em seguida,

].

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

13. Pressione os botões [

], [

] para escolher [Sim], depois pressione o botão [

].

14. A tela a seguir é exibida.

15. Assim que a conexão com o smartphone for concluída, uma tela como a seguinte será exibida.

Etapa 4: Usando o smartphone para controlar a câmera durante a captura remota

1. No Camera Connect, escolha [Remote shooting (Captura remota)].

IMPORTANTE
A lente da câmera será projetada para fora. Assegure-se de que não há nenhum objeto próximo à lente
que possa a obstruir ou prejudicar sua operação.
2. Quando a câmera estiver pronta para a captura remota, será exibida no smartphone uma imagem
ao vivo a partir da câmera. Neste momento, é exibida uma mensagem na câmera e são desativadas
todas as suas operações — exceto o pressionamento do botão on/off (liga/desliga).
3. Utilize o smartphone para controlar a câmera. Pressione o botão

para capturar.

OBSERVAÇÃO






Os movimentos irregulares do assunto mostrados no smartphone devido ao ambiente de
conexão não afetarão as imagens gravadas.
Molduras AF não são exibidas. Capture uma imagem de teste para verificar o foco.
As imagens capturadas não são transferidas para o smartphone. Use o smartphone para
procurar e importar imagens da câmera.
O controle remoto também é possível a partir do smartphone atribuído ao botão [

].

