Conectar a uma impressora e imprimir via Wi-Fi
PowerShot G16

Você pode conectar sua câmera a uma impressora e imprimir por Wi-Fi.
Ao estabelecer uma conexão sem fio com uma impressora, você pode utilizar a câmera como um ponto
de acesso (Modo de ponto de acesso da câmera) ou utilizar um outro ponto de acesso.
IMPORTANTE
•
•

Esta câmera requer uma impressora compatível com PrintBridge (compatível com DPS em IP)
para impressão por meio de Wi-Fi.
A posição e o formato dos botões de funcionamento, as telas exibidas e os itens de configuração
podem diferir, de acordo com o modelo a utilizar.

OBSERVAÇÃO
•

Siga estas instruções ao utilizar a câmera como um ponto de acesso.

Conexão da câmera à impressora por meio de Wi-Fi
Registre a impressora a que desejar conectar utilizando Wi-Fi.
1. Pressione o botão <Reproduzir> (
2. Pressione o botão [

).

].

OBSERVAÇÃO
Ao fazer as configurações para uma LAN sem fio pela primeira vez, uma tela será exibida para que você
registre um apelido para a câmera.
Este apelido será exibido na tela dos dispositivos de destino ao conectar com outros dispositivos por
meio de LAN sem fio.

•

Pressione o botão <FUNC./SET> (
para a câmera.
><

) para acessar o teclado e utilize-o para inserir um apelido

3. Pressione os botões <
<FUNC./SET> ( ).

><

><

> para escolher [

] e, em seguida, pressione o botão

4. Pressione os botões <
<FUNC./SET> ( ).

><

> para escolher [Adicionar dispositivo] e, em seguida, pressione o botão

OBSERVAÇÃO
•
•

Assim que uma impressora for adicionada, o nome dela será exibido na tela na etapa 4.
Para conectar novamente a uma impressora, escolha o nome desta na lista.
Ao conectar dispositivos por Wi-Fi, os destinos recentes serão listados primeiramente ao acessar
o menu Wi-Fi pressionando o botão < >. É possível conectar-se novamente com facilidade
pressionando os botões < >< > para escolher o nome do dispositivo. 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 [Configurações de Wi-Fi] > [Histórico dos
destinos] > [Desativado].

5. Selecione o SSID (nome da rede) exibido no menu de configuração Wi-Fi da impressora.
Insira a chave de criptografia exibida na tela da câmera no campo da senha.

6. Assim que a impressora estiver pronta para a conexão, o nome das impressoras será exibido na
câmera.
Pressione o botão <FUNC./SET> (
•

).

A impressora é adicionada e a tela de impressão é exibida.

Imprimir imagens
7. Pressione os botões <

><

> para escolher uma imagem.

8. Após pressionar o botão <FUNC./SET> ( ), pressione os botões < >< > para escolher [
pressione novamente o botão <FUNC./SET> ( ) para acessar a tela de impressão.

9. A tela para especificar as configurações de impressão é exibida.

 Pressione os botões < >< > para escolher o número de impressões.
Se desejar imprimir a data das capturas, pressione os botões  <
Em seguida, escolha  [Configurações do papel].

><

> para definir a data.

]e

10. A tela para configuração do tamanho do papel será exibida.

 Pressione os botões < >< > para escolher o tamanho do papel e, em seguida, pressione o botão
 <FUNC./SET> ( ).
([9 x 13 cm] foi selecionado na imagem de exemplo acima).
11. A tela para configuração do tipo do papel será exibida.

 Pressione os botões < >< > para escolher o tipo do papel e, em seguida, pressione o botão
 <FUNC./SET> ( ).
([Foto] foi selecionado na imagem de exemplo acima).

12. A tela de configurações de layout (bordas) é exibida.

 Pressione os botões < >< > para escolher o layout e, em seguida, pressione o botão
 <FUNC./SET> ( ).
([Com borda] foi selecionado na imagem de exemplo acima).
13. A câmera retorna à tela de configuração de impressão.

 Verifique se as configurações estão corretas.  Pressione <FUNC./SET> (
selecionado para começar a imprimir.

) com [Imprimir]

