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Inledning

(1)q Kommunicera med en smartphone (s. 19, 47, 55)

Anslut kameran via Wi-Fi till en smartphone eller surfplatta och 
använd den särskilda appen ”Camera Connect” för att fjärrstyra 
kameran eller visa bilder i kameran.
I den här användarhandboken och på kamerans LCD-skärm syftar 
”smartphone” på smartphone-enheter och surfplattor.

(2)z Skicka bilder mellan kameror(s. 61)

Ansluta denna kamera och andra Canon-kameror med inbyggda 
trådlösa kommunikationsfunktioner via Wi-Fi och skicka bilder 
mellan dem.

(3)Spara bilder till Connect Station (s. 73)

Håll kameran nära Connect Station (säljs separat) när du ska 
ansluta via Wi-Fi och spara bilder.

(4)D Fjärrstyra med EOS Utility (s. 77)

Anslut kameran via Wi-Fi till en dator och fjärrstyr kameran med 
programvaran EOS Utility.

(5)l Skriva ut bilder på en Wi-Fi-skrivare (s. 83)

Anslut kameran till en skrivare som stöder PictBridge (Trådlöst LAN) 
via Wi-Fi för att skriva ut bilder.

(6)w Skicka bilder till en webbtjänst (s. 95)

Dela bilder med nära och kära eller dela bilder med en mängd 
webbtjänster via CANON iMAGE GATEWAY, en fototjänst online för 
Canon-användare (kostnadsfri registrering är obligatoriskt).

 Uppdatera till senaste version av Connect Stations firmware.
 Webbtjänsterna CANON iMAGE GATEWAY kan inte användas i vissa 

länder och områden. Mer information om var tjänsterna kan användas 
finns på Canons webbplats (www.canon.com/cig).

http://www.canon.com/cig
http://www.canon.com/cig
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Denna kamera kan enkelt anslutas till en smartphone kompatibel med 
Bluetooth LE* via Wi-Fi. Mer information finns på sidan 19.
* Härefter kallat ”Bluetooth”.

Denna kamera är kompatibel med NFC (Near Field Communication) 
som gör att du enkelt skapa en Wi-Fi-anslutning mellan kameran och en 
smartphone eller Connect Station (säljs separat). Mer information finns 
på sidan 47 eller 73.

Med denna kamera kan du upprätta en Wi-Fi-anslutning genom att visa 
Wi-Fi-funktionen med knappen <k>. För mer information, se sidorna 
som beskriver hur du ansluter kameran till varje enhet eller en 
webbtjänst via Wi-Fi.

Wi-Fi-anslutning med Bluetooth-funktionen

Wi-Fi-anslutning med NFC-funktionen

Wi-Fi-anslutning med knappen <k>

 Observera att Canon inte kan hållas ansvarigt för förlorade eller skadade 
data som härrör från felaktiga inställningar för trådlös kommunikation när 
du använder kameran. Dessutom kan Canon inte heller hållas ansvarigt för 
annan förlust eller skada som beror på användningen av kameran.

 När du använder funktioner för trådlös kommunikation ska du upprätta 
lämplig säkerhet på egen risk och eget gottfinnande. Canon ansvarar inte 
för eventuella förluster eller skador som orsakats av obehörig åtkomst eller 
andra säkerhetsbrister.
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 I den här handboken indikerar termen ”kopplingspunkt” trådlösa 
LAN-routrar etc. som återutsänder Wi-Fi-anslutningar.

 Kameran levereras inte med gränssnittskabel.

Symboler i den här handboken
<6> : Syftar på Inmatningsratten.

<W><X><Y><Z> : Ange upp, ner, vänster och höger på 
respektive <V> pilknapp.

<0> : Syftar på Inställningsknappen.

* De ikoner och symboler som används på kamerans knappar och som visas på 
LCD-skärmen används också i den här handboken vid beskrivning av åtgärder 
och funktioner.

(s. **) : Hänvisning till sidor där du hittar mer information.

 : Varningar som gäller potentiella problem under hanteringen.

 : Kompletterande information.

Så här läser du användarhandboken
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Denna handbok är uppbyggd på följande sätt. Efter avslutad 
förberedelse för en Wi-Fi-anslutning i ”Komma igång”, se motsvarande 
sidor för att ställa in en Wi-Fi-anslutning efter dina behov.

Användarhandbokens struktur

1 Komma igång (s. 11)

2 Ansluta till en Bluetooth-
kompatibel smartphone via 
Wi-Fi (s. 19)

3 Ansluta till en NFC-kompatibel 
smartphone via Wi-Fi (s. 47)

4 Ansluta till en smartphone 
via Wi-Fi med knappen <k>  
(s. 55)

5 Ansluta till en annan kamera 
via Wi-Fi (s. 61)

6 Ansluta till Connect Station via 
Wi-Fi (s. 73)

7 Ansluta till EOS Utility via Wi-Fi 
(s. 77)

8 Ansluta till en Skrivare via 
Wi-Fi (s. 83)

9 Skicka bilder till en webbtjänst 
(s. 95)

10 Avancerad Wi-Fi-
anslutning (s. 107)

Beskriver i huvudsak hur du 
upprättar en Wi-Fi-anslutning 
med hjälp av en kopplingspunkt.
En smartphone eller dator kan 
anslutas till kameran via Wi-Fi 
under bibehållande av Wi-Fi-
anslutning till en kopplingspunkt.

11 Återansluta via Wi-Fi (s. 125)
12 Kontrollera och hantera anslutningsinställningar (s. 131)

13 Felsökningsguide (s. 137)
14 Övrig information (s. 157)
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1
Komma igång
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Följ först anvisningarna nedan för att ställa in Wi-Fi.

1 Tryck på knappen <k>.

2 Välj [Wi-Fi-inställningar].

3 Välj [Wi-Fi].

4 Välj [På].

Ställa in Wi-Fi-inställningar

Du kan också ställa in Wi-Fi-inställningar med [Wi-Fi-inställningar] under 
[51: Inst. för trådlös kommunikation].
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Ställa in Wi-Fi-inställningar

5 Registrera [Namn].
 När skärmen till vänster visas trycker 

du på <0>.

 Skärmen till vänster visas.
 När du använder det visade namnet 

trycker du på knappen <M>.
 I annat fall anger du valfria tecken, 

och namnet ska vara mellan 
1 och 8 tecken långt. Instruktioner 
om hur du anger tecken finns på 
sidan 160. När du har angett namnet 
trycker du på knappen <M>.

6 Stäng menybilden för inställning.
 När skärmen till vänster visas väljer 

du [OK] och trycker på <0>.
 Om du vill återgå till skärmen som 

visas när knappen <k> är nedtryckt, 
tryck på knappen <M>.

 För information om varje punkt på 
skärmen [Wi-Fi-inställningar], 
se sidan 159.
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 När video-snapshot eller timelapse-film är inställt, kan du inte välja 
[51: Inst. för trådlös kommunikation].

Försiktighetsåtgärder vid anslutning av gränssnittskabel
 Vid etablerad Wi-Fi-anslutning kan du inte använda kameran genom att 

ansluta den till Connect Station, en dator, GPS-mottagare eller en annan 
enhet med en gränssnittskabel. Avsluta anslutningen innan du ansluter 
gränssnittskabeln.

 Om kameran är ansluten till Connect Station, en dator eller en GPS-
mottagare eller någon annan enhet med hjälp av en gränssnittskabel, 
går det inte att välja [51: Inst. för trådlös kommunikation]. Du måste 
dra ur gränssnittskabeln innan du kan ändra några inställningar.

Kort
 Kameran kan inte anslutas via Wi-Fi om det inte finns något kort 

i kameran (med undantag för [D]). Även för [l] och webbtjänster, 
kan kameran inte anslutas via Wi-Fi om det inte finns några bilder 
sparade på kortet.

Använda kameran med etablerad Wi-Fi-anslutning
 Om du vill prioritera Wi-Fi-anslutningen ska du inte använda 

strömbrytaren, minneskortsluckan, batteriluckan eller andra delar. 
Annars kommer Wi-Fi-anslutningen att avslutas.

Använda ett Eye-Fi-kort
 När [Wi-Fi] är inställt till [På], går det inte att överföra bilder via ett 

Eye-Fi-kort.



15

För att ansluta kameran till en smartphone, måste telefonen ha 
operativsystemet Android eller iOS. Du måste först installera den 
dedikerade appen Camera Connect (kostnadsfri) på din smartphone.
 Camera Connect kan installeras via Google Play eller App Store. 

Google Play eller App Store kan också nås med hjälp av QR-koder 
som visas när du ansluter kameran till en smartphone (s. 22, 57).

 Information om vilka operativsystem som kan användas med 
Camera Connect finns på hämtningssidan för Camera Connect.

 Om en NFC-kompatibel smartphone som inte har Camera Connect 
installerat vidrör kameran, visas hämtningsskärmen för Camera 
Connect på smartphone-enheten.

 Gränssnittet eller funktionerna i Camera Connect kan komma att 
ändras på grund av firmware-uppdateringar av appen Camera 
Connect, iOS, Android, etc. I sådana fall kan funktionerna i Camera 
Connect skilja sig åt från exempelskärmarna eller 
användningsinstruktionerna i den här handboken.

Förberedelse för smartphones
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För att kunna skicka bilder till webbtjänster måste du först registrera dig 
som medlem i CANON iMAGE GATEWAY (gratis).
När du är medlem i CANON iMAGE GATEWAY kan du publicera dina 
bilder i fotoalbum på internet och använda en rad olika tjänster. 
Webbplatsen fungerar också som en plattform för delning av bilder på 
registrerade webbtjänster. Anslut till Internet från en dator eller annan 
enhet, gå till Canons webbplats (www.canon.com/cig) för att se vilka 
länder och områden som stöder tjänsterna och följ sedan anvisningarna 
och registrera dig som medlem.
Om du vill använda andra webbtjänster än CANON iMAGE GATEWAY 
måste du ha användarkonton även till de tjänsterna. Mer information 
kan du hitta på de enskilda webbtjänsternas webbplatser.

Förbereda för webbtjänster

Registrera dig som medlem i CANON iMAGE GATEWAY

 Webbtjänsterna CANON iMAGE GATEWAY kan inte användas i vissa 
länder och områden. Mer information om var tjänsterna kan användas 
finns på Canons webbplats (www.canon.com/cig).

 Om du vill använda CANON iMAGE GATEWAY måste du kunna ansluta 
till internet. (Du måste ha ett avtal med en internetleverantör, installera 
en webbläsare och upprätta en anslutning till internet.)

 Information om webbläsarversioner och inställningar som krävs för att få 
tillgång till CANON iMAGE GATEWAY finns på CANON iMAGE 
GATEWAY-webbplatsen.

 Avgifter för internetanslutning och internetanslutningens kopplingspunkt 
betalas separat.

 Om vissa tjänstefunktioner för registrerade webbtjänster har ändrats 
kanske funktionerna inte stämmer med beskrivningen i den här 
användarhandboken eller också kanske vissa funktioner inte fungerar.

 Information om medlemsregistrering finns i hjälpavsnittet på 
webbplatsen CANON iMAGE GATEWAY.

Gå till CANON iMAGE GATEWAY-webbplatsen för att se vilka webbtjänster 
som kan användas med den här kamerans Wi-Fi-funktioner.

http://www.canon.com/cig
http://www.canon.com/cig
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Förbereda för webbtjänster

Starta EOS Utility på datorn och logga in på CANON iMAGE GATEWAY. 
Ange sedan kamerans inställningar så att det går att ansluta till 
webbtjänster. Mer information finns i EOS Utility användarhandbok. 
Mer information om hur du får tag på EOS Utility 
användarhandbok finns i Användarhandbok för kameran.

Nedan beskrivs hur det vanligtvis går till att skicka bilder till en 
webbtjänst.

1 Installera EOS Utility på en dator.
Om du redan har installerat det går du direkt till steg 2.

2 Gå till Canons webbplats på datorn och registrera dig 
som medlem i CANON iMAGE GATEWAY (gratis).
Om du redan är medlem går du direkt till steg 3.

3  Anslut kameran och datorn via Wi-Fi (s. 77).
Du kan också konfigurera inställningar genom att ansluta kameran 
och datorn med en gränssnittskabel (säljs separat) i stället för via 
Wi-Fi.

4 Starta EOS Utility på datorn och logga in på CANON 
iMAGE GATEWAY. Ange sedan kamerans inställningar 
så att det går att ansluta till webbtjänster.
Mer information finns i EOS Utility användarhandbok.

Ange inställningar för att använda webbtjänster
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2
Ansluta till en Bluetooth-

kompatibel smartphone via Wi-Fi

Detta avsnitt beskriver hur du ansluter kameran till en 
Bluetooth-kompatibel smartphone via Wi-Fi.

Med en anslutning till en smartphone via Wi-Fi kan du utföra 
följande:

• Visa bilder som lagrats i kameran på en smartphone eller 
spara visade bilder på en smartphone.

• Hantera kameran för att ta en bild eller ändra 
kamerainställningar med en smartphone.

• Skicka bilder till en smartphone från kameran.

 Installera Camera Connect på din smartphone innan du 
konfigurerar en anslutning (s. 15).

 För information om hur du ansluter till en NFC-kompatibel 
smartphone via Wi-Fi, se ”Ansluta till en NFC-kompatibel 
smartphone via Wi-Fi” (s. 47).

 Om den smartphone du vill ansluta till via Wi-Fi inte är 
Bluetooth- eller NFC-kompatibel, se ”Ansluta till en 
smartphone via Wi-Fi med knappen <k>” (s. 55).

 Information om hur du ansluter med hjälp av en Wi-Fi-
kopplingspunkt finns i ”Avancerad Wi-Fi-anslutning” 
(s. 107).
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När du ansluter kameran till en Bluetooth-kompatibel smartphone via 
Bluetooth, kan du upprätta en Wi-Fi-anslutning genom att endast 
använda kameran eller smartphonen.
Observera att parkoppling mellan kamera och smartphone krävs för att 
ansluta kameran till en smartphone via Bluetooth. Parkopplingen sker 
som en del av förfarandet vid Bluetooth-anslutning.

Bluetooth-anslutning

 Parkoppling och Bluetooth-anslutning är inte möjlig om kameran är 
ansluten till Connect Station, en dator, GPS-mottagare eller en annan 
enhet med en gränssnittskabel.

 Parkoppling är inte möjligt vid inspelning med kameran.
 Kameran kan inte anslutas till två eller fler enheter samtidigt via 

Bluetooth.
 Om du ansluter kameran till en smartphone via Wi-Fi när kameran är 

ansluten till trådlös fjärrkontroll BR-E1 (säljs separat) via Bluetooth, 
kommer Bluetooth-anslutningen med den trådlösa fjärrkontrollen 
avslutas.

 Bluetooth-anslutningen förbrukar batteriet även efter att kamerans 
automatiska avstängning har aktiverats. Därför kan batterinivån vara låg 
när du använder kameran.

 Bluetooth-anslutningen kommer att avbrytas om du stänger av kameran 
eller smartphonen, men när du slår på strömmen kommer Bluetooth-
anslutningen återupptas för samma kombination av kamera och 
smartphone.

 Kameran kan anslutas till trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 via Bluetooth för 
fjärrstyrning. För mer information, se användarhandboken till trådlös 
fjärrkontroll BR-E1.
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Om du vill ansluta kameran till en smartphone via Bluetooth, läs guiden 
”Enkel anslutning” till Camera Connect eller följ nedanstående steg.
Ställ in [Wi-Fi] till [På] på skärmen [Wi-Fi-inställningar] i förväg (s. 12).

1 Välj fliken [Funktionsinställn.].
 Tryck på knappen <M> för att 

visa huvudflikarna.
 Välj [Funktionsinst.] och tryck sedan 

på <0>.

2 Välj [Inst. för trådlös 
kommunikation].
 Välj [Inst. för trådlös 

kommunikation] på fliken [51] och 
tryck sedan på <0>.

3 Välj [Bluetooth-funktion].

4 Välj [Bluetooth-funktion].

Upprätta en Bluetooth-anslutning

Använda kameran-1
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5 Välj [Smartphone].

6 Välj [Parkopplar].

7 Välj [Visa inte].
 Om Camera Connect redan har 

installerats, välj [Visa inte] och tryck 
på <0>.

 Om Camera Connect inte har 
installerats, väljer du [Android] eller 
[iOS] på skärmen till vänster, skanna 
QR-koden som visas med din 
smartphone, nå Google Play eller 
App Store och installera Camera 
Connect.

 Skärmen till vänster visas och 
parkopplingen påbörjas.
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Upprätta en Bluetooth-anslutning

8 Aktivera smartphonens 
Bluetooth-funktionen.

9 Starta Camera Connect.

10 Välj den kamera som ska 
parkopplas.
 Peka på namnet på kameran som 

ska parkopplas.

 När skärmen till vänster visas, trycker 
du på [Pair/Parkoppling].

Åtgärder på smartphone

iOS
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11 Välj [OK].

12 Tryck på <0>.
 Parkopplingen slutförs och kameran 

ansluts till smartphonen via 
Bluetooth.

 En bild på Camera Connect visar att 
en Bluetooth-anslutning har 
upprättats.

När en Bluetooth-anslutning har upprättas, kan du använda kameran 
för att skicka bilder till smartphonen. Mer information finns på sidan 33.

Använda kameran-2
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När en Bluetooth-anslutning har upprättats, kan du följa stegen nedan 
för att upprätta en Wi-Fi-anslutning.
Ställ in [Wi-Fi] till [På] på skärmen [Wi-Fi-inställningar] i förväg (s. 12).

1 Välj en Camera Connect-funktion.
 Välj den Camera Connect-funktion 

som ska användas.
 För Camera Connect-funktioner, se 

sidan 28.

 En Wi-Fi-anslutning upprättas automatiskt.
 När en Wi-Fi-anslutning upprättats visas skärmen för vald funktion.

Upprätta en Wi-Fi-anslutning

Android
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2 Kontrollera SSID och lösenord.
 Kontrollera SSID (nätverksnamn) och 

lösenord som visas på kameran.

3 Använd smartphonen för att 
upprätta en Wi-Fi-anslutning.
 På smartphonens skärm med Wi-Fi-

funktionen, väljer du det SSID som 
kontrollerades i steg 2.

 Som lösenord anger du det som 
kontrollerats i steg 2. Lösenordet 
krävs inte nästa gång du ansluter 
kameran till smartphonen via Wi-Fi.

 Camera Connect visas.
 När en Wi-Fi-anslutning upprättats 

visas skärmen för vald funktion.

iOS

Lösenord

SSID (nätverksnamn)

”_Canon0A” visas i slutet av SSID.
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Upprätta en Wi-Fi-anslutning

 Skärmen [qWi-Fi på] visas på 
kamerans LCD-skärm.

 En bild som visar att en Wi-Fi-
anslutning har upprättas visas på 
Camera Connect.

Wi-Fi-anslutningen till en Bluetooth-
kompatibel smartphone är nu 
slutförd.

 Information om hur du avbryter Wi-Fi-
anslutningen, se ”Avbryta Wi-Fi-
anslutningen” (s. 29).

 När Wi-Fi-anslutningen avbryts, 
växlar kameran till Bluetooth-
anslutningen.

 För att återansluta via Wi-Fi, se 
”Återansluta via Wi-Fi” (s. 125).

Skärmen [qWi-Fi på]
[Avbryt/stäng]
 Avbryter Wi-Fi-anslutningen.

[Bekräfta inst.]
 Du kan kontrollera inställningarna.

[Felinformation]
 När ett Wi-Fi-anslutningsfel inträffar, kan du kontrollera 

informationen om felet.

Om du vill växla till menyn trycker du på knappen <M>.

Android och iOS
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Du kan använda en smartphone med Camera Connect för att visa 
bilder som är lagrade i kameran eller fjärrfotografera m.m.

Nedan beskrivs huvudfunktionerna 
i Camera Connect.

[Images on camera/Bilder på 
kameran]
 Du kan visa bilder som lagras på 

kameran.
 Du kan spara bilder från kameran till 

en smartphone.
 Du kan utföra åtgärder, som 

borttagning, på bilder som lagras på 
kameran.

[Remote live view shooting/Live View-fjärrfotografering]
 Du kan visa kamerans Live View-bild på en smartphone.
 Du kan ta bilder via fjärrstyrning.

[Location information/Platsinformation]
 Stöds inte på den här kameran.

[Camera settings/Kamerainställningar]
 Du kan ändra kamerainställningar.

Hantera kameran med hjälp av en smartphone

Huvudfönster för Camera Connect
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Hantera kameran med hjälp av en smartphone

Om du vill avbryta Wi-Fi-anslutningen gör du något av nedanstående.

Tryck på [T] på Camera Connect-
skärmen på din smartphone.

Välj [Avbryt/stäng] [qWi-Fi på] på 
kamerans skärm.
 Om [q Wi-Fi]-skärmen inte visas, 

tryck på knappen <k>.
 Välj [Avbryt/stäng] och sedan [OK] 

i dialogrutan för att avbryta Wi-Fi-
anslutningen.

Avbryta Wi-Fi-anslutningen
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 När Wi-Fi-anslutningen bryts medan du spelar in en film med fjärrstyrd 
fotografering, svarar kameran enligt följande:
• När strömbrytaren är inställd på <k>, fortsätter filminspelningen.
• När strömbrytaren är inställd på <1>, stoppas filminspelningen.

 När strömbrytaren är inställd på <1> och filmmetod ställts in med 
Camera Connect, kan du inte fotografera med kameran.

 Med en upprättad Wi-Fi-anslutning till en smartphone, är vissa funktioner 
inte tillgängliga.

 Vid fotografering med fjärrkontroll kan AF-hastigheten bli långsammare.
 Beroende på kommunikationsstatusen, kan bildvisning eller 

slutarutlösning fördröjas.
 När du sparar bilder på en smartphone kan du inte ens fotografera 

genom att trycka på kamerans avtryckare. Kamerans LCD-skärm kanske 
stängs av.

 Även om filmer i MOV-format visas i listan, kan de inte sparas på en 
smartphone.

 Wi-Fi-anslutningen avbryts om du ställer in kamerans ström på <2> 
eller öppnar minneskortsluckan eller batteriluckan.

 RAW-bilder kan inte sparas på en smartphone. När en RAW-bild väljs 
kommer den att sparas som en JPEG-bild.

 Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, fungerar inte kamerans automatiska 
avstängning.

 Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, rekommenderas du att inaktivera 
smartphonens energisparfunktion.
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På skärmen [Bluetooth-funktion] (steg 3 på sidan 21), kan du ändra 
eller kontrollera inställningarna för Bluetooth-funktionen.

[Bluetooth-funktion]
 Välj enhet att parakoppla med 

kameran.
 Om du inte kommer att använda 

Bluetooth-funktionen, väljer du [Av].

[Parkoppling]
 Parkoppla kameran med enheten 

som valts i [Bluetooth-funktion].

[Kontrollera/återställ info]
 Du kan kontrollera namnet och 

kommunikationsstatus för den 
parkopplade enheten.

 För att ta bort den parkopplade 
enheten, trycker du på knappen 
<B>. För mer information, se 
”Ta bort en parkopplad enhets 
registrering” (s. 32).

[Bluetooth-adress]
 Du kan kontrollera kamerans 

Bluetooth-adress.

Skärmen [Bluetooth-funktion]
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För att parkoppla kameran med en annan smartphone, ta bort den 
parkopplade enhetens registrering.

1 Välj [Kontrollera/återställ info].
 På skärmen [Bluetooth-funktion] 

(s. 21), väljer du [Kontrollera/
återställ info] och trycker på <0>.

2 Tryck på knappen <B>.

3 Ta bort enhetens registrering.
 När skärmen till vänster visas väljer 

du [OK] och trycker på <0>.

4 Ta bort kamerans registrering.
 Ta bort kamerans registrering 

i Bluetooth-inställningarna.

Ta bort en parkopplad enhets registrering

Åtgärder på kameran

Åtgärder på smartphone
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Meden upprättad Bluetooth-anslutning (endast Android) eller Wi-Fi-
anslutning, kan du använda kameran för att skicka bilder till en 
smartphone. Det finns två metoder för att skicka.
(1) Välj [Skicka till smartphone] från kamerans meny.
(2) Skicka bilder från snabbkontrollskärmen under bildvisning (s. 34).

Välj [Skicka till smartphone] från kamerans meny och skicka bilder.

1 Ansluta kameran till en 
smartphone via Bluetooth 
(endast Android) eller Wi-Fi (s. 25).

2 Välj [Inst. för trådlös 
kommunikation].
 Välj [Inst. för trådlös 

kommunikation] på fliken [51] och 
tryck sedan på <0>.

3 Välj [Skicka till smartphone].
 Om du utför detta steg med en 

upprättad Bluetooth-anslutning, visas 
ett meddelande och en Wi-Fi-
anslutning startar.

4 Välj de bilder som du vill skicka.
 Välj och skicka bilderna. Mer 

information om hur du skickar bilder 
finns på sidan 35.

Skicka bilder till en smartphone från kameran

(1) Välja [Skicka till smartphone]
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Skicka bilder från snabbkontrollskärmen under bildvisning.

1 Ansluta kameran till en 
smartphone via Bluetooth 
(endast Android) eller Wi-Fi (s. 25).

2 Visa bilden.
 Visa bilder genom att trycka på 

knappen <3>.

3 Tryck på <Q>.
 Snabbkontrollskärmen visas.

4 Välj [q].
 Om du utför detta steg med en 

upprättad Bluetooth-anslutning, visas 
ett meddelande och en Wi-Fi-
anslutning startar.

5 Välj de bilder som du vill skicka.
 Välj och skicka bilderna. Mer 

information om hur du skickar bilder 
finns på sidan 35.

(2) Snabbkontroll vid bildvisning
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Skicka bilder till en smartphone från kameran

Välj och skicka bilderna en i taget.

1 Välj en bild att skicka.
 Tryck på pilknapparna <Y> <Z> för 

att välja en bild att skicka. Tryck 
sedan på <0>.

 Genom att trycka på <I> kan du 
växla till indexbilden och välja en bild.

2 Välj [Skicka visade].
 Om du vill välja storlek för bilden som 

ska överföras väljer du [Ändra 
storlek] och trycker på <0>.

 Välj [Skicka visade] och tryck på 
<0> för att skicka den visade bilden.

 När överföringen är klar visas 
skärmen för steg 1 igen.

 Om du vill skicka en annan bild 
upprepar du steg 1 och 2.

Skicka bilder var för sig
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Välj flera bilder och skicka dem samtidigt.
Om flerbildsvalsskärmen redan visas, börjar du med steg 3.

1 Tryck på <0>.

2 Välj [Skicka valda].

3 Välj de bilder som du vill skicka.
 Tryck på pilknapparna <Y> <Z> för 

att välja en bild att skicka. Tryck 
sedan på <0>.

 En bockmarkering, [X], visas uppe till 
vänster på skärmen.

 Du kan välja bilder från en 
trebildsvisning genom att trycka på 
knappen <I>. Om du vill återgå 
till enbildsvisning trycker du på 
knappen <u>.

 Om du vill välja en annan bild att 
skicka, upprepar du steg 3.

 När du har valt bilder att skicka 
trycker du på <Q>.

Skicka flera valda bilder
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Skicka bilder till en smartphone från kameran

4 Välj [Ändra storlek].
 Gör inställningar efter behov.
 Välj bildstorlek på den visade 

skärmen och tryck sedan på <0>.

5 Välj [Skicka].
 Bilderna kommer att skickas. 

När överföringen är klar visas 
skärmen för steg 1 igen.

 Om du vill överföra fler bilder 
upprepar du steg 1 till 5.
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Ange ett omfång av bilder för att skicka alla bilderna i omfånget på en 
gång.

1 Tryck på <0>.

2 Välj [Skicka omfång].

3 Ange omfång av bilder.
 Välj den första bilden och tryck 

på <0>.
 Välj den sista bilden och tryck 

på <0>.
 Symbolen [X] visas på de valda 

bilderna.
 För att avbryta valet, upprepar du 

detta steg.

Skicka ett omfång av bilder
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Skicka bilder till en smartphone från kameran

4 Bekräfta omfånget.
 Tryck på <Q>.

5 Välj [Ändra storlek].
 Gör inställningar efter behov.
 Välj bildstorlek på den visade 

skärmen och tryck sedan på <0>.

6 Välj [Skicka].
 Bilderna kommer att skickas. 

När överföringen är klar visas 
skärmen för steg 1 igen.
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Skicka alla bilder på kortet på en gång.

1 Tryck på <0>.

2 Välj [Skicka alla kort].

3 Välj [Ändra storlek].
 Gör inställningar efter behov.
 Välj bildstorlek på den visade 

skärmen och tryck sedan på <0>.

4 Välj [Skicka].
 Bilderna kommer att skickas. 

När överföringen är klar visas 
skärmen för steg 1 igen.

Skicka alla bilder på kortet



41

Skicka bilder till en smartphone från kameran

Skicka alla bilder som matchar sökkriterierna i [Ange kriterier för 
bildsökn.] samtidigt.
För [Ange kriterier för bildsökn.], se ”Ange kriterier för bildsökning” 
i användarhandboken till kameran.

1 Tryck på <0>.

2 Välj [Skicka alla hitt].

3 Välj [Ändra storlek].
 Gör inställningar efter behov.
 Välj bildstorlek på den visade 

skärmen och tryck sedan på <0>.

4 Välj [Skicka].
 Bilderna kommer att skickas. 

När överföringen är klar visas 
skärmen för steg 1 igen.

Skicka bilder som matchar sökkriterierna
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1 Tryck på knappen <M>.
 Om du skickar bilder med hjälp av 

kameran med en upprättad Wi-Fi-
anslutning, kommer den föregående 
skärmen visas igen. Wi-Fi-
anslutningen avbryts inte.

 Om du skickar bilder med hjälp av 
kameran med en upprättad 
Bluetooth-anslutning, kommer 
skärmen till vänster visas.
Välj [OK] och tryck sedan på <0> 
för att avbryta Wi-Fi-anslutningen.

Avsluta bildöverföring

 Vid bildöverföring går det inte att ta någon bild, även om du trycker ned 
kamerans avtryckare.

 Även om filmer i MOV-format visas i listan, kan de inte sparas på en 
smartphone.

 Du kan avbryta bildöverföringen genom att välja [Avbryt] under 
överföringen.

 Du kan välja upp till 999 filer åt gången.
 Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, rekommenderas du att inaktivera 

smartphonens energisparfunktion.
 När du minskar bildstorleken ändras alla bilder som ska skickas 

samtidigt. Observera att filmer och stillbilder i b-storlek inte minskas.
 När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det 

är fulladdat.
 Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, fungerar inte kamerans automatiska 

avstängning.
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Du kan ställa in i kameran vilka bilder som ska vara visningsbara på en 
smartphone. Bilder kan anges efter att Wi-Fi-anslutningen avslutas.

1 Tryck på knappen <k>.

2 Välj [q].
 Om historiken (s. 126) visas, växlar 

du skärm med knapparna <Y> <Z>.
 Om skärmen [Inst. för trådlös 

kommunikation] visas, ställ in Wi-Fi-
inställningarna (s. 12).

3 Välj [Redigera 
enhetsinformation].

4 Välj en smartphone.
 Välj den smartphone som du vill 

kunna se bilderna på.

Ställa in visade bilder

När du återansluter till en smartphone måste du kontrollera inställningarna 
för visade bilder innan du upprättar en anslutning.
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5 Välj [Visade bilder].

6 Välj ett alternativ.
 Välj [OK] och öppna menybilden 

med inställningar genom att trycka 
på <0>.

[Alla bilder]

Alla bilder i kameran blir visningsbara.

[Nyligen tagna bilder]

Du anger vilka bilder som ska vara 
visningsbara baserat på när bilderna 
tagits. Du kan ange bilder som tagits 
inom de senaste nio dagarna.
 Välj alternativ och tryck sedan 

på <0>.
 När [De senaste dagarna] väljs blir 

bilder som tagits under det angivna 
antalet dagar före dagens datum 
visningsbara. Om <r> visas för 
antalet dagar trycker du på <W> <X> 
för att ställa in antalet dagar. 
Sedan trycker du på <0> för att 
bekräfta valet.

 Välj [OK] och tryck på <0> för att 
ställa in visningsbara bilder.

Om [Visade bilder] är inställt på något annat än [Alla bilder] är fjärrstyrd 
fotografering inte möjlig.
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Ställa in visade bilder

[Välj efter gradering]

Du kan ange vilka bilder som ska vara 
visningsbara baserat på om de har en 
gradering eller inte eller baserat på typ 
av gradering.
 Välj gradering och bekräfta valet av 

visningsbara bilder genom att trycka 
på <0>.

[Efter filnummer] (Markera omfång)

Du anger vilka bilder som ska vara 
visningsbara genom att markera den 
första och sista bilden bland bilder 
ordnade i filnummerordning.
1 Välj den första visningsbara bilden 

med <Y> <Z>.
2 Öppna menybilden för bildval genom 

att trycka på <0>.
Välj en bild med <Y> <Z>.
Genom att trycka på <I> kan du 
växla till indexbilden och välja en bild.

3 Välj en bild och tryck på <0> för att 
ställa in den.

4 Välj den sista visningsbara bilden på 
samma sätt.
Du måste välja en bild som tagits 
senare än bilden som valts som 
första bild.

5 När den första och sista bilden 
angetts väljer du [OK] och trycker 
på <0>.

Första bilden Sista bilden
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3
Ansluta till en NFC-kompatibel

smartphone via Wi-Fi

Detta avsnitt beskriver hur du ansluter kameran till en 
NFC-kompatibel smartphone via Wi-Fi.

Med en anslutning till en smartphone via Wi-Fi kan du utföra 
följande:

• Visa bilder som lagrats i kameran på en smartphone eller 
spara visade bilder på en smartphone.

• Hantera kameran för att ta en bild eller ändra 
kamerainställningar med en smartphone.

• Skicka bilder till en smartphone från kameran.

 Installera Camera Connect på din smartphone innan du 
konfigurerar en anslutning (s. 15).

 För information om hur du ansluter till en Bluetooth-
kompatibel smartphone via Wi-Fi, se ”Ansluta till en 
Bluetooth-kompatibel smartphone via Wi-Fi” (s. 19).

 Om den smartphone du vill ansluta till via Wi-Fi inte är 
Bluetooth- eller NFC-kompatibel, se ”Ansluta till en 
smartphone via Wi-Fi med knappen <k>” (s. 55).

 Information om hur du ansluter med hjälp av en Wi-Fi-
kopplingspunkt finns i ”Avancerad Wi-Fi-anslutning” 
(s. 107).
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En NFC-kompatibel smartphone kan anslutas genom att du vidrör 
den med kameran.
 Smartphones som är märkta med p är NFC-kompatibla.
 Vissa smartphones är NFC-kompatibla, även om de inte är märkta 

med p. Om så är fallet kan du kontrollera NFC-antennens position 
i smartphonens användarhandbok.

 Information om smartphonens NFC-inställning finns i dess 
användarhandbok.

 Om du inte vet om din smartphone är NFC-kompatibel, kontakta 
tillverkaren av telefonen.

Wi-Fi-anslutning till en NFC-kompatibel 
smartphone

En Wi-Fi-anslutning kanske inte har upprättats med NFC-funktionen även om 
din smartphone är NFC-kompatibel. I ett sådant fall kan du upprätta en Wi-Fi-
anslutning med hjälp av anvisningarna i ”Ansluta till en smartphone via Wi-Fi 
med knappen <k>” (s. 55) eller ”Avancerad Wi-Fi-anslutning” (s. 107).
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Wi-Fi-anslutning till en NFC-kompatibel smartphone

 Kameran kan inte anslutas till två eller fler smartphones samtidigt.
 När du för din smartphone mot kameran ska du vara försiktig så att du 

inte tappar kameran eller din smartphone.
 Tryck inte för hårt på din smartphone när du för den mot kameran. 

Då kan du repa någon av enheterna.
 Du kanske inte får någon anslutning om du bara håller din smartphone 

nära kameran. Se till att vidröra kameran med din smartphone så att de 
kommer i kontakt.

 Det kan vara svårt med igenkänning beroende på smartphone. 
Vidrör långsamt medan du ändrar läge eller roterar horisontellt. 
Om anslutningen inte är upprättad, håll kameran och smartphonen ihop 
tills kameraskärmen uppdateras.

 En annan smartphone-app kan starta beroende på hur enheterna 
vidrörs. Kontrollera läget för p-märket och prova igen.

 När du för din smartphone mot kameran får inget föremål finnas mellan 
enheterna. Dessutom, om kameran eller smartphonen har ett fodral, så 
kanske Wi-Fi-anslutning med NFC-funktion inte är möjlig.

 En Wi-Fi-anslutning kan inte upprättas med NFC-funktion mellan denna 
kamera och en smartphone medan de är anslutna via Bluetooth.

 En smartphones Wi-Fi- och NFC-funktioner måste vara aktiverade för 
att kameran ska kunna anslutas till en NFC-kompatibel smartphone 
via Wi-Fi.

Försiktighetsåtgärder för NFC-funktion
 En Wi-Fi-anslutning kan inte upprättas med NFC-funktion mellan denna 

kamera och en annan NFC-kompatibel enhet som en kamera eller 
skrivare.

 En Wi-Fi-anslutning kan inte upprättas med NFC-funktion om du 
fotograferar med kameran och det inte finns något kort, när LCD-
skärmen är stängd med skärmen inåt eller när kameran är ansluten till 
en annan enhet med en gränssnittskabel.
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Om du vill ansluta kameran till en NFC-kompatibel smart enhet via 
Wi-Fi, bör du läsa ”Enkel anslutning” i Camera Connect eller följa 
nedanstående steg.
(1) Slå på kameran och din smartphone.
(2) Aktivera NFC-funktionen på din kamera eller smartphone.
(3) För din smartphone mot kameran så att de nuddar varandra.
 Kamerans NFC-inställning förklaras på sidan 12.
 Du kan läsa om smartphone-enhetens Wi-Fi-inställningar, 

NFC-inställningar och NFC-antennposition i smartphonens 
användarhandbok.

1 Aktivera NFC-funktionen på din 
kamera och smartphone 
(s. 12, 159).

2 För en smartphone mot kameran.
 Om hämtningsskärmen för Camera 

Connect visas på din smartphone 
installerar du Camera Connect 
(s. 15).

 Om en bild visas på kameran ska du 
trycka på <3> för att avsluta 
bildvisningen.

 För p-märket på din smartphone mot 
kameran så att de nuddar varandra.

 När ett meddelande visas på 
kamerans LCD-skärm som 
indikerar en anslutning flyttar du 
bort din smartphone från kameran.

 Camera Connect startar på din 
smartphone och upprättar en 
anslutning.

Upprätta en Wi-Fi-anslutning
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Upprätta en Wi-Fi-anslutning

3 Upprätta en Wi-Fi-anslutning.
 När en anslutning har upprättats 

visas skärmen till vänster på 
kamerans LCD-skärm. Skärmen 
visas inte igen när du ansluter till 
samma smartphone via NFC.

 Tryck på <B> om du vill välja 
visningsbara bilder. Steg 6 på 
sidan 44 visar hur du ställer in dem.

 Välj [OK] och tryck på <0>. När ett 
meddelande har visats, visas 
skärmen [qWi-Fi på].

Skärmen [qWi-Fi på]
[Avbryt/stäng]
 Avbryter Wi-Fi-anslutningen.

[Bekräfta inst.]
 Du kan kontrollera inställningarna.

[Felinformation]
 När ett Wi-Fi-anslutningsfel inträffar, kan du kontrollera 

informationen om felet.

Om du vill växla till menyn trycker du på knappen <M>.
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 Huvudfönstret i Camera Connect 
visas på din smartphone.

Wi-Fi-anslutningen till en smartphone 
är nu slutförd.
 Hantera kameran med Camera 

Connect. Mer information finns 
på sidan 28.

 Information om hur du avbryter Wi-Fi-
anslutningen, se ”Avbryta Wi-Fi-
anslutningen” (s. 29).

 För att återansluta via Wi-Fi, se 
”Återansluta via Wi-Fi” (s. 125).
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Genom att vidröra en NFC-kompatibel smartphone mot kameran när du 
spelar upp en bild på kameran, kan du upprätta en Wi-Fi-anslutning 
automatiskt och skicka bilden till smartphonen, även om en Bluetooth- 
eller Wi-Fi-anslutning inte har upprättats i förväg.
 På skärmen [Wi-Fi-inställningar] ställer du i förväg in [Wi-Fi] till [På] 

och [NFC-anslutning] till [På] (s. 12).
 Du kan läsa om smartphone-enhetens Wi-Fi-inställningar, 

NFC-inställningar och NFC-antennposition i smartphonens 
användarhandbok.

1 Visa bilden.
 Visa bilder genom att trycka på 

knappen <3>.

2 För en smartphone mot kameran.
 För p-märket på din smartphone mot 

kameran så att de nuddar varandra.
 När ett meddelande visas på 

kamerans LCD-monitor som indikerar 
en upprättad anslutning, flyttar du 
bort din smartphone.

3 Välj de bilder som du vill skicka.
 Välj och skicka bilderna. 

Mer information om hur du skickar 
bilder finns på sidan 35.

 Om indexbild valts i steg 1 visas 
flerbildsvalsskärmen. Se steg 3 
på sidan 36.

 När överföringen är klar visas 
skärmen för steg 3 igen.

Skicka bilder från kameran till en smartphone
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4 Avsluta bildöverföring.
 Tryck på knappen <M> på 

bildöverföringsskärmen.

 Välj [OK] på skärmen till vänster och 
tryck sedan på <0> för att avsluta 
bildöverföringen och avbryta Wi-Fi-
anslutningen.

 Om du behöver kan du även läsa ”Försiktighetsåtgärder för NFC-
funktion” (s. 49).

 Vid bildöverföring går det inte att ta någon bild, även om du trycker ned 
kamerans avtryckare.

 Det går inte att skicka bilder med NFC-funktionen medan kameran är 
ansluten till en annan enhet via Wi-Fi. Kameran kan inte heller anslutas 
till flera smartphones samtidigt via Wi-Fi.

 Även om filmer i MOV-format visas i listan, kan de inte sparas på en 
smartphone.

 Du kan avbryta bildöverföringen genom att välja [Avbryt] under 
överföringen.

 Du kan välja upp till 999 filer åt gången.
 Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, rekommenderas du att inaktivera 

smartphonens energisparfunktion.
 Om du använder NFC-funktionen när du spelar upp en bild, kommer 

enhetsregistrering inte utföras.
 När du minskar bildstorleken ändras alla bilder som ska skickas 

samtidigt. Observera att filmer och stillbilder i b-storlek inte minskas.
 När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det 

är fulladdat.
 Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, fungerar inte kamerans automatiska 

avstängning.
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4
Ansluta till en smartphone

via Wi-Fi med knappen <k>

Detta avsnitt beskriver hur du ansluter kameran till en 
smartphone via Wi-Fi med knappen <k>.

Med en anslutning till en smartphone via Wi-Fi kan du utföra 
följande:

• Visa bilder som lagrats i kameran på en smartphone eller 
spara visade bilder på en smartphone.

• Hantera kameran för att ta en bild eller ändra 
kamerainställningar med en smartphone.

• Skicka bilder till en smartphone från kameran.

 Installera Camera Connect på din smartphone innan du 
konfigurerar en anslutning (s. 15).

 För information om hur du ansluter till en Bluetooth-
kompatibel smartphone via Wi-Fi, se ”Ansluta till en 
Bluetooth-kompatibel smartphone via Wi-Fi” (s. 19).

 För information om hur du ansluter till en NFC-kompatibel 
smartphone via Wi-Fi, se ”Ansluta till en NFC-kompatibel 
smartphone via Wi-Fi” (s. 47).

 Information om hur du ansluter med hjälp av en Wi-Fi-
kopplingspunkt finns i ”Avancerad Wi-Fi-anslutning” 
(s. 107).
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Om du vill ansluta kameran till en smartphone via Wi-Fi, läs guiden 
”Enkel anslutning” till Camera Connect eller följ nedanstående steg.
Ställ in [Wi-Fi] till [På] på skärmen [Wi-Fi-inställningar] i förväg (s. 12).

1 Tryck på knappen <k>.

2 Välj [q] (Anslut till smartphone).
 Om historiken (s. 126) visas, växlar 

du skärm med knapparna <Y> <Z>.
 Om skärmen [Inst. för trådlös 

kommunikation] visas, ställ in Wi-Fi-
inställningarna (s. 12).

3 Välj [Registrera enhet för 
anslutning]. 

Upprätta en Wi-Fi-anslutning

Använda kameran-1
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Upprätta en Wi-Fi-anslutning

4 Välj [Visa inte].
 Om Camera Connect redan har 

installerats, välj [Visa inte] och tryck 
på <0>.

 Om Camera Connect inte har 
installerats, väljer du [Android] eller 
[iOS] på skärmen till vänster, skanna 
QR-koden som visas med din 
smartphone, nå Google Play eller 
App Store och installera Camera 
Connect.

5 Kontrollera SSID och lösenord.
 Kontrollera det SSID (nätverksnamn) 

och lösenord som visas på kamerans 
LCD-skärm.

 I [Wi-Fi-inställningar], om du ställer 
in [Lösenord] på [Inget], varken 
visas eller krävs lösenordet. Mer 
information finns på sidan 159.

Lösenord

SSID (nätverksnamn)

 ”_Canon0A” visas i slutet av SSID.
 Genom att välja [Växla nätverk] i steg 5, kan du upprätta en Wi-Fi-

anslutning via en kopplingspunkt (s. 109).
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6 Använd smartphonen för att 
upprätta en Wi-Fi-anslutning.
 Aktivera smartphonens Wi-Fi-funktion 

och välj sedan det SSID 
(nätverksnamn) som kontrollerades 
i steg 5.

 Som lösenord anger du det som 
kontrollerats i steg 5.

7 Starta Camera Connect.
 Starta Camera Connect på din 

smartphone när skärmen [Väntar på 
anslutning] visas på kamerans LCD-
monitor.

8 Välj den kamera som du vill 
ansluta via Wi-Fi.
 Välj och tryck på kameran för att 

ansluta till via Wi-Fi från [Cameras/
Kameror] på Camera Connect.

Åtgärder på smartphone

Smartphone-skärm 
(exempel)
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Upprätta en Wi-Fi-anslutning

9 Upprätta en Wi-Fi-anslutning.
 När en anslutning har upprättats 

visas skärmen till vänster på 
kamerans LCD-skärm. Skärmen 
visas inte igen när du ansluter till 
samma smartphone via NFC.

 Tryck på <B> om du vill välja 
visningsbara bilder. Steg 6 på 
sidan 44 visar hur du ställer in dem.

 Välj [OK] och tryck på <0>. När ett 
meddelande har visats, visas 
skärmen [qWi-Fi på].

Skärmen [qWi-Fi på]
[Avbryt/stäng]
 Avbryter Wi-Fi-anslutningen.

[Bekräfta inst.]
 Du kan kontrollera inställningarna.

[Felinformation]
 När ett Wi-Fi-anslutningsfel inträffar, kan du kontrollera 

informationen om felet.

Om du vill växla till menyn trycker du på knappen <M>.

Använda kameran-2
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 Huvudfönstret i Camera Connect 
visas på din smartphone.

Wi-Fi-anslutningen till en smartphone 
är nu slutförd.
 Hantera kameran med Camera 

Connect. Mer information finns 
på sidan 28.

 Information om hur du avbryter Wi-Fi-
anslutningen, se ”Avbryta Wi-Fi-
anslutningen” (s. 29).

 För att återansluta via Wi-Fi, se 
”Återansluta via Wi-Fi” (s. 125).

Med en upprättad Wi-Fi-anslutning kan du skicka bilder till en 
smartphone från kameramenyn ([Skicka till smartphone]) eller från 
snabbkontrollskärmen under bildvisning. Mer information finns på 
sidan 33.
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5
Ansluta till en annan

kamera via Wi-Fi

Detta avsnitt beskriver hur du enkelt ansluter denna 
kamera med andra Canon-kameror via Wi-Fi med 
inbyggda Wi-Fi-funktioner.

 Wi-Fi-anslutning fungerar med Canon-kameror med inbyggda 
Wi-Fi-funktioner som kommit under och efter 2012 och som 
hanterar överföring mellan kameror. Observera att du inte kan 
ansluta kameran till Canons videokameror via Wi-Fi, även om 
de har inbyggda Wi-Fi-funktioner.

 Du kan endast överföra stillbilder i filformatet JPEG.
 För film kan ett sändningsfel inträffa, eller också kanske de 

skickade filmerna inte går att visa, beroende på 
mottagarkamerans funktionalitet och filmernas filformat. 
(Det går inte att skicka MP4-filmer till kameror som inte är 
kompatibla med filmvisning i MP4-format.)
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Anslut kameran till en annan kamera via Wi-Fi. Du kan endast ansluta 
kameran till en annan kamera åt gången.

1 Tryck på knappen <k>.

2 Välj [z] (Överför bilder mellan 
kameror).
 Om historiken (s. 126) visas, växlar 

du skärm med knapparna <Y> <Z>.
 Om skärmen [Inst. för trådlös 

kommunikation] visas, ställ in Wi-Fi-
inställningarna (s. 12).

3 Välj [Registrera enhet för 
anslutning].

4 Ställ in mottagarkameran.
 När skärmen till vänster visas på 

kameran, ska du även ställa in Wi-Fi-
anslutningen på mottagarkameran. 
Information om proceduren finns 
i användarhandboken till 
mottagarkameran.

 En av bilderna på kortet visas när 
Wi-Fi-anslutningen har upprättats.

Upprätta en Wi-Fi-anslutning
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Upprätta en Wi-Fi-anslutning

5 Välj de bilder som du vill skicka.
 Välj bilder på ursprungskameran 

(s. 64).
 Gör ingenting med mottagarkameran.

Observera att GPS-information inte visas på kamerans bildvisningsskärm 
även om det finns GPS-information för de bilder som tas emot. Du kan visa 
fotograferingsplatser på en virtuell karta i Map Utility (EOS-programvara).

 Anslutningsinställningarna sparas/registreras under namnet på den 
aktuella kameran.

 Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, fungerar inte kamerans automatiska 
avstängning.
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Välj och skicka bilderna en i taget.

1 Välj en bild att skicka.
 Tryck på pilknapparna <Y> <Z> för 

att välja en bild att skicka. Tryck 
sedan på <0>.

 Genom att trycka på <I> kan du 
växla till indexbilden och välja en bild.

2 Välj [Skicka visade].
 Om du vill välja storlek för bilden som 

ska överföras väljer du [Ändra 
storlek] och trycker på <0>.

 Välj [Skicka visade] och tryck på 
<0> för att skicka den visade bilden.

 När överföringen är klar visas 
skärmen för steg 1 igen.

 Om du vill skicka en annan bild 
upprepar du steg 1 och 2.

3 Avbryta Wi-Fi-anslutningen.
 Tryck på knappen <k> för att visa 

en dialogruta. Välj [OK] och tryck 
sedan på <0> för att avbryta 
anslutningen.

Skicka bilder till den andra kameran

Skicka bilder var för sig
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Skicka bilder till den andra kameran

Välj flera bilder och skicka dem samtidigt.

1 Tryck på <0>.

2 Välj [Skicka valda].

3 Välj de bilder som du vill skicka.
 Tryck på pilknapparna <Y> <Z> för 

att välja en bild att skicka. Tryck 
sedan på <0>.

 En bockmarkering, [X], visas uppe till 
vänster på skärmen.

 Du kan välja bilder från en 
trebildsvisning genom att trycka på 
knappen <I>. Om du vill återgå 
till enbildsvisning trycker du på 
knappen <u>.

 Om du vill välja en annan bild att 
skicka, upprepar du steg 3.

 När du har valt bilder att skicka 
trycker du på <Q>.

Skicka flera valda bilder
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4 Välj [Ändra storlek].
 Gör inställningar efter behov.
 Välj bildstorlek på den visade 

skärmen och tryck sedan på <0>.

5 Välj [Skicka].
 Bilderna kommer att skickas. 

När överföringen är klar visas 
skärmen för steg 1 igen.

 Om du vill överföra fler bilder 
upprepar du steg 1 till 5.

6 Avbryta Wi-Fi-anslutningen.
 Tryck på knappen <k> för att visa 

en dialogruta. Välj [OK] och tryck 
sedan på <0> för att avbryta 
anslutningen.
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Skicka bilder till den andra kameran

Ange ett omfång av bilder för att skicka alla bilderna i omfånget på en 
gång.

1 Tryck på <0>.

2 Välj [Skicka omfång].

3 Ange omfång av bilder.
 Välj den första bilden och tryck 

på <0>.
 Välj den sista bilden och tryck 

på <0>.
 Bilder kommer att väljas och [X] 

visas.
 För att avbryta valet, upprepar du 

detta steg.
 Återgå till föregående skärm genom 

att trycka på <M>.

4 Bekräfta omfånget.
 Tryck på <Q>.

Skicka ett omfång av bilder
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5 Välj [Ändra storlek].
 Gör inställningar efter behov.
 Välj bildstorlek på den visade 

skärmen och tryck sedan på <0>.

6 Välj [Skicka].
 Bilderna kommer att skickas. 

När överföringen är klar visas 
skärmen för steg 1 igen.

7 Avbryta Wi-Fi-anslutningen.
 Tryck på knappen <k> för att visa 

en dialogruta. Välj [OK] och tryck 
sedan på <0> för att avbryta Wi-Fi-
anslutningen.



69

Skicka bilder till den andra kameran

Skicka alla bilder på kortet på en gång.

1 Tryck på <0>.

2 Välj [Skicka alla kort].

3 Välj [Ändra storlek].
 Gör inställningar efter behov.
 Välj bildstorlek på den visade 

skärmen och tryck sedan på <0>.

4 Välj [Skicka].
 Bilderna kommer att skickas. 

När överföringen är klar visas 
skärmen för steg 1 igen.

Skicka alla bilder på kortet
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5 Avbryta Wi-Fi-anslutningen.
 Tryck på knappen <k> för att visa 

en dialogruta. Välj [OK] och tryck 
sedan på <0> för att avbryta Wi-Fi-
anslutningen.

Skicka alla bilder som matchar sökkriterierna i [Ange kriterier för 
bildsökn.] samtidigt.
För [Ange kriterier för bildsökn.], se ”Ange kriterier för bildsökning” 
i användarhandboken till kameran.

1 Tryck på <0>.

2 Välj [Skicka alla hitt].

Skicka bilder som matchar sökkriterierna
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Skicka bilder till den andra kameran

3 Välj [Ändra storlek].
 Gör inställningar efter behov.
 Välj bildstorlek på den visade 

skärmen och tryck sedan på <0>.

4 Välj [Skicka].
 Bilderna kommer att skickas. 

När överföringen är klar visas 
skärmen för steg 1 igen.

5 Avbryta Wi-Fi-anslutningen.
 Tryck på knappen <k> för att visa 

en dialogruta. Välj [OK] och tryck 
sedan på <0> för att avbryta Wi-Fi-
anslutningen.
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 Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, kan en bild inte tas även om 
kamerans avtryckare trycks ned.
Om du vill avbryta Wi-Fi-anslutningen under bildöverföringen väljer du 
[Avbryt] på kameran.

 Du kan inte skicka RAW-bilder.
 När du skickar ett stort antal bilder eller stora filer (total storlek), 

kontrollera först den återstående batterinivån.
 Beroende på mottagarkamerans funktionalitet konverteras filmfilerna när 

de skickas. Det kan därför ta längre tid än vanligt att överföra.

 Du kan välja upp till 999 filer åt gången.
 När du minskar bildstorleken ändras alla bilder som ska skickas 

samtidigt. Observera att filmer och stillbilder i b-storlek inte minskas.
 [Storlek:S2] aktiveras bara för stillbilder tagna med kameror av samma 

modell som den här kameran. Stillbilder som tagits med andra modeller 
skickas utan att storleken ändras.

 Du kan avbryta bildöverföringen genom att välja [Avbryt] under 
överföringen. När [Avbryt] är valt på kameran som skickar bilderna visas 
menybilden för bildval igen. När [Avbryt] har valts på kameran som tar 
emot bilderna avbryts anslutningen.

 Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, fungerar inte kamerans automatiska 
avstängning.
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6
Ansluta till

Connect Station via Wi-Fi

Connect Station (säljs separat) är en enhet som gör att 
du kan importera stillbilder och filmer som du har skapat 
och visa den på din TV, smartphone osv., eller dela via 
ett nätverk.

Du kan enkelt spara stillbilder och filmer till Connect 
Station genom att hålla kameran nära Connect Station.
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Detta avsnitt beskriver hur du ansluter kameran och Connect Station 
(säljs separat) via Wi-Fi med hjälp av NFC-funktionen. Om du vill spara 
bilder på andra sätt läser du i användarhandboken för Connect Station.
 På skärmen [Wi-Fi-inställningar] ställer du i förväg in [Wi-Fi] till [På] 

och [NFC-anslutning] till [På] (s. 12, 159).

1 Håll kameran nära Connect 
Station.
 Slå på kameran och Connect Station 

och håll kamerans p-märke nära 
Connect Stations NFC-
anslutningspunkt.

 När ett meddelande visas på 
kamerans LCD-skärm som indikerar 
en Wi-Fi-anslutning och Connect 
Station svarar, flyttar du bort din 
kamera från Connect Station.

 När en Wi-Fi-anslutning är upprättad 
kontrollerar Connect Station bilderna 
på minneskortet och sparar sedan 
endast de bilder som inte redan är 
sparade.

2 Avbryta Wi-Fi-anslutningen.
 När bilderna har sparats visas 

skärmen till vänster på kamerans 
LCD-skärm. Du kan avbryta Wi-Fi-
anslutningen genom att trycka 
på <0>.

Spara bilder

NFC-anslutningspunkt
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Spara bilder

 Om du behöver kan du även läsa ”Försiktighetsåtgärder för NFC-
funktion” (s. 49).

 När du sparar bilder går det inte att ta någon bild, även om du trycker 
ned kamerans avtryckare.

 Undvik att tappa kameran på Connect Station eller att vidröra kameran 
vid Connect Station för hårt. Det kan skada Connect Stations interna 
hårddisk.

 Om kameran inte identifieras direkt, kan du försöka att hålla den nära 
Connect Station och sakta flytta den eller rotera den horisontellt.

 Du kanske inte får någon anslutning om du bara håller din kamera nära 
Connect Station. I så fall ska du vidröra Connect Station försiktigt med 
kameran.

 När du håller kameran nära Connect Station får det inte finnas något 
mellan kameran och Connect Station. Dessutom om kameran har ett 
fodral, kan inte en Wi-Fi-anslutning upprättas med NFC-funktionen.

 Om du håller kameran för långt bort från Connect Station medan du 
sparar bilder kan det ta längre tid, eller också kan Wi-Fi-anslutningen 
avbrytas.

 Om kamerans batteri tar slut när du sparar, avbryts sparandet. 
Ladda batteriet och försök igen.

 Om alla bilder redan har sparats, utförs inte detta. I så fall avbryter du 
Wi-Fi-anslutningen genom att välja [OK].

 Om det finns många bilder på minneskortet kan det ta tid att kontrollera 
och spara bilderna.

 När du sparar bilder fungerar inte kamerans automatiska avstängning.
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7
Ansluta till

EOS Utility via Wi-Fi

I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter kameran 
direkt till en dator via Wi-Fi.

 Installera EOS Utility på datorn innan du upprättar en Wi-Fi-
anslutning.

 Information om hur du ansluter via Wi-Fi med hjälp av en 
kopplingspunkt finns i ”Avancerad Wi-Fi-anslutning” 
(s. 107).

Det går kanske inte att göra inställningar om en äldre version av 
programvaran används. Installera en version av EOS Utility som är 
kompatibel med kameran.
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 När du ska upprätta en Wi-Fi-anslutning måste du göra inställningar 
på datorn. Mer information finns i användarhandboken till datorn.

 Hur konfigurationen går till beskrivs i följande instruktioner där 
Windows 8.1 används som exempel.

1 Tryck på knappen <k>.

2 Välj [D] (Fjärrkontroll (EOS 
Utility)).
 Om historiken (s. 126) visas, växlar 

du skärm med knapparna <Y> <Z>.
 Om skärmen [Inst. för trådlös 

kommunikation] visas, ställ in Wi-Fi-
inställningarna (s. 12).

3 Välj [Registrera enhet för 
anslutning].

4 Kontrollera SSID och lösenord.
 Kontrollera det SSID (nätverksnamn) 

och lösenord som visas på kamerans 
LCD-skärm.

 I [Wi-Fi-inställningar], om du ställer 
in [Lösenord] på [Inget], varken 
visas eller krävs lösenordet. 
Mer information finns på sidan 159.

Upprätta en Wi-Fi-anslutning

Använda kameran-1

Lösenord

SSID (nätverksnamn)

”_Canon0A” visas i slutet av SSID.
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Upprätta en Wi-Fi-anslutning

5 Välj SSID och ange lösenordet.
 I datorns nätverksinställningar väljer 

du det SSID kontrollerades i steg 4.
 Som lösenord anger du det som 

kontrollerats i steg 4.

6 Välj [OK].
 Välj [OK] och tryck på <0>. 

Meddelandet nedan visas. ”******” är 
de sex sista siffrorna i MAC-adressen 
till kameran som ska anslutas.

Använda datorn-1

Datorskärm (exempel)

Använda kameran-2
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7 Starta EOS Utility.

8 Klicka på [Pairing over Wi-Fi/LAN/
Parkopplar över Wi-Fi/LAN] i EOS 
Utility.
 Välj [Yes/Ja] om ett 

brandväggsrelaterat meddelande 
visas.

9 Klicka på [Connect/Anslut].
 Välj den kamera som du vill ansluta 

till och klicka sedan på [Connect/
Anslut].

10 Upprätta en Wi-Fi-anslutning.
 När kameran identifierar datorn där 

du klickade på [Connect/Anslut] 
i steg 9 visas skärmen till vänster.

 Välj [OK] och tryck på <0>. 
Skärmen [DWi-Fi på] visas.

Använda datorn-2

Använda kameran-3
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Upprätta en Wi-Fi-anslutning

Skärmen [DWi-Fi på]
[Avbryt/stäng]
 Avbryter Wi-Fi-anslutningen.

[Bekräfta inst.]
 Du kan kontrollera inställningarna.

[Felinformation]
 När ett Wi-Fi-anslutningsfel inträffar, kan du kontrollera 

informationen om felet.

Wi-Fi-anslutningen till en dator är nu slutförd.
 Hantera kameran med EOS Utility på datorn. Mer information finns 

på sidan 82.
 För att återansluta via Wi-Fi, se ”Återansluta via Wi-Fi” (s. 125).
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Information om hur du använder EOS Utility finns i EOS Utility 
användarhandbok. Förutom själva fotograferingen får du även tillgång 
till andra kamerafunktioner via fjärrstyrning.
Mer information om hur du får tag på EOS Utility användarhandbok 
finns i Användarhandbok för kameran.

Hantera kameran med EOS Utility

 När Wi-Fi-anslutningen bryts medan du spelar in en film med fjärrstyrd 
fotografering, svarar kameran enligt följande:
• När strömbrytaren är inställd på <k>, fortsätter filminspelningen.
• När strömbrytaren är inställd på <1>, stoppas filminspelningen.

 När strömbrytaren är inställd på <1> och filmmetod ställts in med EOS 
Utility, kan du inte fotografera med kameran.

 Med en upprättad Wi-Fi-anslutning till EOS Utility, är vissa funktioner inte 
tillgängliga.

 Vid fotografering med fjärrkontroll kan AF-hastigheten bli långsammare.
 Beroende på kommunikationsstatusen, kan bildvisning eller 

slutarutlösning fördröjas.
 Vid Live View-fjärrfotografering går bildöverföringen långsammare än 

jämfört med anslutning via en gränssnittskabel. Därför blir det hack 
i rörliga bilder.

Wi-Fi-anslutningen avbryts om du ställer in kamerans ström på <2> eller 
öppnar minneskortsluckan eller batteriluckan.
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8
Ansluta till en

Skrivare via Wi-Fi

I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter kameran 
direkt till en skrivare via Wi-Fi.

 Det går att ansluta Wi-Fi-skrivare som har stöd för 
PictBridge (trådlöst LAN).

 Information om hur du ansluter via Wi-Fi med hjälp av en 
kopplingspunkt finns i ”Avancerad Wi-Fi-anslutning” 
(s. 107).

I metoderna <8: FG> eller <v: ABCD> eller när 
Brusreducering vid multitagning är inställt, kan inte kameran 
anslutas till en skrivare via Wi-Fi.
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Följ proceduren i ”Komma igång” (s. 11) för att möjliggöra en Wi-Fi-
anslutning mellan en skrivare och kameran.
När du ska upprätta en Wi-Fi-anslutning måste du göra inställningar på 
skrivaren. Mer information finns i skrivarens användarhandbok.

1 Tryck på knappen <k>.

2 Välj [l] (Skriv ut från Wi-Fi-
skrivare).
 Om historiken (s. 126) visas, växlar 

du skärm med knapparna <Y> <Z>.
 Om skärmen [Inst. för trådlös 

kommunikation] visas, ställ in Wi-Fi-
inställningarna (s. 12).

3 Välj [Registrera enhet för 
anslutning].

4 Kontrollera SSID och lösenord.
 Kontrollera det SSID (nätverksnamn) 

och lösenord som visas på kamerans 
LCD-skärm.

 I [Wi-Fi-inställningar], om du ställer 
in [Lösenord] på [Inget], varken 
visas eller krävs lösenordet. 
Mer information finns på sidan 159.

Upprätta en Wi-Fi-anslutning

Lösenord

SSID (nätverksnamn)

”_Canon0A” visas i slutet av SSID.
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Upprätta en Wi-Fi-anslutning

5 Använda skrivaren för att ansluta 
den till kameran via Wi-Fi.
 I skrivarens Wi-Fi-inställningar väljer 

du det SSID som du har kontrollerat.
 Som lösenord anger du det som 

kontrollerats i steg 4.

6 Välj den skrivare som du vill 
ansluta via Wi-Fi.
 När en lista över upptäckta skrivare 

visas väljer du den skrivare du vill 
ansluta till via Wi-Fi och trycker 
på <0>.

 En del skrivare kan avge en pipsignal.
 Om 16 eller fler skrivare hittas, eller 

om sökningen tar mer än tre minuter, 
kan du välja [Sök igen].

 En av bilderna på kortet visas när 
Wi-Fi-anslutningen har upprättats.

7 Välj de bilder du vill skriva ut.
 Välj bilder i kameran för utskrift 

(s. 86).
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Välj och skriv ut enskilda bilder.

1 Välj en bild som ska skrivas ut.
 Tryck på pilknapparna <Y> <Z> för 

att välja en bild att skriva ut. 
Tryck sedan på <0>.

 Genom att trycka på <I> kan du 
växla till indexbilden och välja en bild.

2 Välj [Skriv ut bild].
 Menybilden för utskriftsinställningar 

visas.

3 Skriv ut bilden.
 Utskriftsproceduren beskrivs 

på sidan 89.
 Utskriften startar när du väljer 

[Skriv ut].
 När utskriften är klar visas skärmen 

i steg 1 igen. Om du vill skriva ut en 
annan bild upprepar du steg 1 till 3.

4 Avbryta Wi-Fi-anslutningen.
 Tryck på knappen <k> för att visa 

en dialogruta. Välj [OK] och tryck 
sedan på <0> för att avbryta Wi-Fi-
anslutningen.

Skriva ut bilder

Skriva ut enskilda bilder
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Skriva ut bilder

Skriv ut genom att ange utskriftsalternativ.

1 Tryck på <0>.

2 Välj [Beställa kopior].
 Skärmen [Beställa kopior] visas.

3 Ställ in utskriftsalternativ.
 Inställningsprocedurer beskrivs 

i ”Digital Print Order Format (DPOF)” 
i Användarhandboken för kameran.

 Om utskriftsbeställningen är klar 
innan upprättande av en Wi-Fi-
anslutning, gå vidare till steg 4.

4 Välj [Skriv ut].
 Du kan bara välja [Skriv ut] när en 

bild har valts och skrivaren är 
skrivklar.

5 Ställ in [Pappersinst] (s. 89).

 Ställ vid behov in utskriftseffekter 
(s. 91).

Skriva ut genom att ange olika alternativ
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6 Välj [OK].
 När utskriften är klar visas skärmen 

i steg 3 igen.

7 Avbryta Wi-Fi-anslutningen.
 Tryck på knappen <k> för att visa 

en dialogruta. Välj [OK] och tryck 
sedan på <0> för att avbryta Wi-Fi-
anslutningen.

 Med en upprättad Wi-Fi-anslutning till en skrivare, kan en bild inte tas 
även om kamerans avtryckare trycks ned.

 Filmer kan inte skrivas ut.
 Innan du skriver ut måste du välja pappersformat.
 Vissa skrivare kanske inte kopierar in filnumret.
 Om [Med kant] har valts kan vissa skrivare kopiera in datum i kanten.
 Beroende på skrivaren kan datumet se blekt ut om det kopieras in på en 

ljus bakgrund eller vit kant.
 RAW-bilder kan inte skrivas ut med [Beställa kopior]. Välj [Skriv ut bild] 

vid utskrift och skriv ut.

 När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det 
är fulladdat.

 Beroende på bildens filstorlek och bildregistreringskvalitet kan det ta en 
stund efter att du har valt [Skriv ut] innan utskriften startar.

 Om du vill avbryta utskriften trycker du på <0> medan [Stopp] visas 
och väljer sedan [OK].

 Välj [Fortsätt] om du skriver ut med [Beställa kopior] och avbrutit 
utskriften och sedan vill fortsätta skriva ut resten. Observera att utskriften 
inte kan återupptas om något av följande händer.
• Du ändrade kopiebeställningen eller raderade bilder du beställt kopior 

av innan du fortsatte utskriften.
• När indexbild ställdes in ändrade du pappersinställningarna innan du 

försökte fortsätta utskriften.
• Kortets återstående kapacitet var låg när du pausade utskriften.

 Information om hur du löser problem som inträffar under utskrift finns på 
sidan 94.
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Ange inställningar för utskrift.
Menybilden och inställningsalternativen skiljer sig beroende på 
vilken skrivare du använder. Vissa inställningar kanske inte är 
tillgängliga. Mer information finns i skrivarens användarhandbok.

 Välj [Pappersinst] och tryck sedan 
på <0>.

 Menybilden för pappersinställningar 
visas.

Utskriftsinställningar

Pappersinställningar

Menybild för utskriftsinställningar

* Beroende på skrivaren kanske vissa inställningar, t.ex. inkopiering av 
datum och filnummer samt beskärning, inte kan väljas.

Anger utskriftseffekter (s. 91).

Ställ in inkopiering av datum eller filnummer 
som på eller av (s. 92).

Ställ in det antal kopior som ska skrivas ut (s. 92).

Ställ in utskriftsområdet (s. 93).

Ställ in pappersformat och -typ samt sidlayout (s. 90).

Återgår till bildvalsskärmen.

Starta utskrift.

De inställningar du har gjort för pappersformat och -typ samt sidlayout visas.
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Q Ställa in pappersformat

 Välj det pappersformat som är påfyllt 
i skrivaren och tryck sedan på <0>.

 Menybilden för papperstyp visas.

Y Ställa in papperstyp

 Välj den papperstyp som är påfylld 
i skrivaren och tryck sedan på <0>.

 Menybilden för sidlayout visas.

U Ställa in sidlayout

 Välj sidlayout och tryck sedan 
på <0>.

 Menybilden för utskriftsinställningar 
visas igen.

Utan kant
Skriver ut utan ramar. Om skrivaren inte kan skriva ut utan kant 
får utskriften kant.

Med kant Skriver ut med vit ram längs kanterna.

Multi xx
Alternativ för att skriva ut 2, 4, 8, 9, 16, 20 eller 35 bilder på 
ett ark.

Standard
Sidlayouten varierar beroende på skrivarmodell eller 
skrivarinställningar.

Om bildernas sidförhållande skiljer sig från utskriftspapperets sidförhållande 
kan bilden beskäras avsevärt om du skriver ut den utan kanter. Om bilden 
beskärs kan utskriften se kornigare på grund av lägre antal pixels.
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Utskriftsinställningar

 Olika innehåll visas på skärmen 
beroende på skrivaren.

 Välj alternativ och tryck sedan 
på <0>.

 Välj önskad utskriftseffekt och tryck 
sedan på <0>.

Ställa in utskriftseffekter (Bildoptimering)

Utskriftseffekt Beskrivning

EStandard
Utskriften varierar beroende på vilken skrivare du använder. 
Mer information finns i skrivarens användarhandbok.

EPå
Skriver ut med skrivarens standardfärger. Bildens Exif-
information används för att utföra automatiska korrigeringar.

EAv Ingen automatisk korrigering tillämpas.

ERödögon1
Praktisk i bilder där blixt använts och motivet har röda ögon. 
Röda ögon korrigeras för utskrift.

Om du kopierar in fotograferingsinformationen för en bild som tagits med ett 
utökat ISO-tal (H) kan det hända att rätt ISO-tal inte kopieras in.
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 Välj [I] och tryck sedan på <0>.
 Ställ in utskriftsinställningarna som du 

vill ha dem och tryck sedan på <0>.

 Välj [R] och tryck sedan på <0>.
 Ställ in antal kopior och tryck sedan 

på <0>.

Ställa in inkopiering av datum/filnummer

Ställa in antal kopior

Inställningen [Standard] för utskriftseffekter och andra alternativ är 
skrivarens standardinställningar som ställts in av tillverkaren. Information 
om vilka inställningar som är angivna som grundinställningar [Standard] 
finns i skrivarens användarhandbok.
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Utskriftsinställningar

Du kan beskära en bild och bara skriva 
ut den beskurna delen, som om du hade 
komponerat om bilden.
Ställ in beskärningen precis innan du 
skriver ut. Om du ändrar 
utskriftsinställningarna efter det att du 
har ställt in beskärningen kan du bli 
tvungen att göra om beskärningen igen 
innan du kan skriva ut.

1 På menybilden för utskriftsinställningar väljer du 
[Beskärning].

2 Ställ in beskärningsramens storlek, position och 
sidförhållande.
 Bildytan inom beskärningsramen skrivs ut. Beskärningsramens 

sidförhållande kan ändras med [Pappersinst].

Ändra beskärningsramens storlek
Tryck på knappen <u> eller <I> för att ändra storleken på 
beskärningsramen. Ju mindre du gör beskärningsramen desto 
mer förstoras bilden vid utskriften.

Flytta beskärningsramen
Tryck på knapparna <W> <X> eller <Y> <Z> för att flytta 
ramen över bilden vertikalt eller horisontellt. Flytta 
beskärningsramen tills den täcker den önskade bildytan.

Ändra beskärningsramens orientering
Genom att trycka på <B> kan du växla mellan vertikal och 
horisontell orientering av beskärningsramen. Det gör att du kan 
skapa en vertikalt orienterad utskrift från en horisontell bild.

3 Tryck på <0> för att avsluta beskärningen.
 Menybilden för utskriftsinställningar visas igen.
 Du kan kontrollera den beskurna bildytan uppe till vänster på 

menybilden för utskriftsinställning.

Beskära bilden
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 Beroende på skrivaren kan det hända att den beskurna bildytan inte 
skrivs ut så som du har ställt in den.

 Ju mindre du gör beskärningsramen, desto kornigare kommer bilden att 
se ut på utskriften.

Hantera skrivarfel
Om utskriften inte återupptas när du åtgärdat ett skrivarfel (inget bläck, inget 
papper osv) och väljer [Fortsätt] fortsätter du utskriften med hjälp av 
knapparna på skrivaren. Information om hur du återupptar utskriften hittar 
du i skrivarens användarhandbok.

Felmeddelanden
Om ett fel uppstår när du skriver ut visas ett felmeddelande på kamerans 
LCD-skärm. Tryck på <0> om du vill avbryta utskriften. När du har 
åtgärdat felet kan du fortsätta utskriften. Mer information om hur du åtgärdar 
ett utskriftsfel finns i skrivarens användarhandbok.
Pappersfel

Kontrollera att papperet är korrekt påfyllt i skrivaren.
Bläckfel

Kontrollera skrivarens bläcknivå och behållaren med kasserat bläck.
Maskinfel

Kontrollera om fel som inte berör papper eller bläck har uppstått.
Filfel

Den valda bilden kan inte skrivas ut. Det är inte säkert att det går att 
skriva ut bilder som tagits med en annan kamera eller som redigerats på 
en dator.
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9
Skicka bilder till

en webbtjänst

Du kan registrera webbtjänster i kameran och skicka 
bilder från kameran till dem.
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Följ anvisningarna i ”Förbereda för webbtjänster” (s. 16) för att 
möjliggöra en Wi-Fi-anslutning mellan webbtjänsten och kameran.

1 Tryck på knappen <k>.

2 Välj webbtjänsten som du har 
registrerat på sidan 17.
 Om historiken (s. 126) visas, växlar 

du skärm med knapparna <Y> <Z>.
 Beroende på vilken typ av webbtjänst 

och webbtjänstinställningar du har 
valt, kan en menybild för att välja 
mottagare visas. Mer information 
finns på sidan 123.

3 Anslut till en kopplingspunkt via 
Wi-Fi.
 Se från sidan 107 för att ansluta 

kameran till en kopplingspunkt via 
Wi-Fi.

Upprätta en Wi-Fi-anslutning
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Du kan dela dina bilder med vänner och familj genom att skicka dem 
från kameran till en webbtjänst som är registrerad i kameran eller 
genom att skicka webblänkar från fotoalbum online.

Välj och skicka bilderna en i taget.

1 Välj en bild att skicka.
 Tryck på pilknapparna <Y> <Z> 

för att välja en bild att skicka. 
Tryck sedan på <0>.

 Genom att trycka på <I> kan du 
växla till indexbilden och välja en bild.

2 Välj [Skicka visade].
 Om du vill välja storlek för bilden som 

ska överföras väljer du [Ändra 
storlek] och trycker på <0>.

 Välj [Skicka visade] och tryck på 
<0> för att skicka den visade bilden.

 På skärmen för att slutföra processen 
med att skicka bilden väljer du [OK], 
för att avsluta Wi-Fi-anslutningen 
och återgå till skärmen för val av 
webbtjänst.

 Läs meddelandet noggrant när 
skärmen [Användarvillkor] visas och 
välj sedan [Försäkra].

 Du kan bläddra upp och ned 
på skärmen genom att trycka 
på <W> <X>.

Skicka bilder till en webbtjänst

Skicka bilder var för sig
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Välj flera bilder och skicka dem samtidigt.

1 Tryck på <0>.

2 Välj [Skicka valda].

3 Välj de bilder som du vill skicka.
 Tryck på pilknapparna <Y> <Z> 

för att välja en bild att skicka. 
Tryck sedan på <0>.

 En bockmarkering, [X], visas uppe till 
vänster på skärmen.

 Du kan välja bilder från en 
trebildsvisning genom att trycka på 
knappen <I>. Om du vill återgå 
till enbildsvisning trycker du på 
knappen <u>.

 Om du vill välja en annan bild att 
skicka, upprepar du steg 3.

 När du har valt bilder att skicka 
trycker du på <Q>.

Skicka flera valda bilder
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Skicka bilder till en webbtjänst

4 Välj [Ändra storlek].
 Gör inställningar efter behov.
 Om YouTube har valts som mål visas 

inte [Ändra storlek].
 Välj bildstorlek på den visade 

skärmen och tryck sedan på <0>.

5 Välj [Skicka].
 Bilderna kommer att skickas.
 På skärmen för att slutföra processen 

med att skicka bilden väljer du [OK], 
för att avsluta Wi-Fi-anslutningen och 
återgå till skärmen för val av 
webbtjänst.

 Läs meddelandet noggrant när 
skärmen [Användarvillkor] visas och 
välj sedan [Försäkra].

 Du kan bläddra upp och ned 
på skärmen genom att trycka 
på <W> <X>.
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Ange ett omfång av bilder för att skicka alla bilderna i omfånget på 
en gång.

1 Tryck på <0>.

2 Välj [Skicka omfång].

3 Ange omfång av bilder.
 Välj den första bilden och tryck 

på <0>.
 Välj den sista bilden och tryck 

på <0>.
 Bilder kommer att väljas och [X] 

visas.
 För att avbryta valet, upprepar du 

detta steg.
 Återgå till föregående skärm genom 

att trycka på <M>.

4 Bekräfta omfånget.
 Tryck på <Q>.

Skicka ett omfång av bilder
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Skicka bilder till en webbtjänst

5 Välj [Ändra storlek].
 Gör inställningar efter behov.
 Välj bildstorlek på den visade 

skärmen och tryck sedan på <0>.

6 Välj [Skicka].
 Bilderna kommer att skickas.
 På skärmen för att slutföra processen 

med att skicka bilden väljer du [OK], 
för att avsluta Wi-Fi-anslutningen och 
återgå till skärmen för val av 
webbtjänst.

 Läs meddelandet noggrant när 
skärmen [Användarvillkor] visas och 
välj sedan [Försäkra].

 Du kan bläddra upp och ned 
på skärmen genom att trycka 
på <W> <X>.
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Skicka alla bilder på kortet på en gång.

1 Tryck på <0>.

2 Välj [Skicka alla kort].

3 Välj [Ändra storlek].
 Gör inställningar efter behov.
 Välj bildstorlek på den visade 

skärmen och tryck sedan på <0>.

Skicka alla bilder på kortet
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Skicka bilder till en webbtjänst

4 Välj [Skicka].
 Bilderna kommer att skickas. 

När överföringen är klar visas 
skärmen för steg 1 igen.

 Läs meddelandet noggrant när 
skärmen [Användarvillkor] visas och 
välj sedan [Försäkra].

 Du kan bläddra upp och ned 
på skärmen genom att trycka 
på <W> <X>.
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Skicka alla bilder som matchar sökkriterierna i [Ange kriterier för 
bildsökn.] samtidigt.
För [Ange kriterier för bildsökn.], se ”Ange kriterier för bildsökning” 
i användarhandboken till kameran.

1 Tryck på <0>.

2 Välj [Skicka alla hitt].

3 Välj [Ändra storlek].
 Gör inställningar efter behov.
 Välj bildstorlek på den visade 

skärmen och tryck sedan på <0>.

Skicka bilder som matchar sökkriterierna
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Skicka bilder till en webbtjänst

4 Välj [Skicka].
 Bilderna kommer att skickas.
 På skärmen för att slutföra processen 

med att skicka bilden väljer du [OK], 
för att avsluta Wi-Fi-anslutningen och 
återgå till skärmen för val av 
webbtjänst.

 Läs meddelandet noggrant när 
skärmen [Användarvillkor] visas och 
välj sedan [Försäkra].

 Du kan bläddra upp och ned 
på skärmen genom att trycka 
på <W> <X>.
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 Med en upprättad Wi-Fi-anslutning till en webbtjänst, kan en bild inte tas 
även om kamerans avtryckare trycks ned.

 Du kan inte skicka RAW-bilder.
 När du skickar en bild till en annan webbtjänst än CANON iMAGE 

GATEWAY, kanske ett felmeddelande inte visas även om bilden inte har 
skickats till webbtjänsten. Sådana fel kan kontrolleras på CANON 
iMAGE GATEWAY-webbplatsen. Läs igenom felinnehållet och försök 
sedan skicka bilden igen.

 Antal och typ av bilder som kan skickas samt längden på filmer är 
begränsat beroende på webbtjänsten. Dessutom kanske vissa bilder inte 
skickas med [Skicka omfång], [Skicka alla kort] eller [Skicka alla hitt].

 När du minskar bildstorleken ändras alla bilder som ska skickas 
samtidigt. Observera att filmer och stillbilder i b-storlek inte minskas.

 [Storlek:S2] aktiveras bara för stillbilder tagna med kameror av samma 
modell som den här kameran. Stillbilder som tagits med andra modeller 
skickas utan att storleken ändras.

 Om du öppnar CANON iMAGE GATEWAY på en dator eller annan enhet 
kan du se överföringshistoriken för de webbtjänster som bilderna 
skickats till.

 Tryck på <M> på skärmen för steg 1 för att avbryta Wi-Fi-
anslutningen utan att skicka bilden.

 När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det 
är fulladdat.



107

10
Avancerad Wi-Fi-

anslutning
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I det här avsnittet beskrivs huvudsakligen hur du ansluter via Wi-Fi med 
en Wi-Fi-kopplingspunkt. Genom att ansluta till en Wi-Fi-kopplingspunkt 
kan du använda följande funktioner:

 För att ansluta till Connect Station via Wi-Fi, se ”Ansluta till Connect 
Station via Wi-Fi” (s. 73).

* Instruktionerna här bör endast utföras efter att alla enheter, till exempel en 
smartphone, har anslutits till en Wi-Fi-kopplingspunkt.

 Flödesdiagram över Wi-Fi-funktionen 
(Avancerad Wi-Fi-anslutning)

q
Kommunicera 

med smartphone

D
Fjärrkontroll 
(EOS Utility)

l
Skriv ut från 

Wi-Fi-skrivare

w
Skicka bilder till 

webbtjänst

Ställa in kamerans Wi-Fi-inställningar (s. 12)

Installera Camera 
Connect på en 

smartphone 
(s. 15)

Installera EOS 
Utility på en 

dator

• Registrera dig för 
CANON iMAGE 
GATEWAY (s. 16)

• Registrera 
webbtjänster på 
kameran (s. 17)

Anslut alla enheter till en Wi-Fi-kopplingspunkt*

Anslut kameran till en Wi-Fi-kopplingspunkt (s. 109)

Anslut kameran till alla enheter

(s. 55) (s. 77) (s. 83)

Se bilder och 
fotografera på 

distans 
(s. 28, 33)

Fjärrstyra 
kameran 
(s. 82)

Skriva ut bilder 
(s. 86)

Spara och dela 
bilder (s. 97)
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Börja med att kontrollera om kopplingspunkten har stöd för WPS* som 
tillåter enkel Wi-Fi-anslutning mellan Wi-Fi-enheter.
Om du inte vet om den kopplingspunkt som du använder är WPS-
kompatibel kan du kontrollera det i användarhandboken till 
kopplingspunkten eller i annan dokumentation.
* Wi-Fi Protected Setup

 När det finns stöd för WPS
Följande två Wi-Fi-anslutningsmetoder kan användas. Anslutningen 
upprättas lättare med WPS (PBC-läge).
• Upprätta en Wi-Fi-anslutning med WPS (PBC-läge): 

Utför åtgärderna som beskrivs på sidan 110 och framåt.
• Upprätta en Wi-Fi-anslutning med WPS (PIN-läge): 

Utför åtgärderna som beskrivs på sidan 114 och framåt.

 När det inte finns stöd för WPS
• Ansluta till ett upptäckt nätverk manuellt via Wi-Fi: Utför åtgärderna 

som beskrivs på sidan 118 och framåt.

Kopplingspunktens kryptering

I den här kameran finns stöd för alternativen nedan för [Autentisering] 
och [Krypteringsinställningar]. När anslutningen sker manuellt till 
ett identifierat nätverk via Wi-Fi, måste också krypteringen 
i kopplingspunkten vara något av följande.
 [Autentisering]: öppet system, delad nyckel eller WPA/WPA2-PSK
 [Krypteringsinställningar]: WEP, TKIP eller AES

Kontrollera typ av kopplingspunkt

 Om kopplingspunktens osynlighetsfunktioner är aktiva går det 
kanske inte att upprätta någon Wi-Fi-anslutning. Stäng av 
osynlighetsfunktionerna.

 Om du ansluter till ett nätverk som har en nätverksadministratör kan du 
fråga administratören om mer detaljerade inställningsprocedurer.

Om det nätverk du använder filtrerar efter MAC-adress måste kamerans 
MAC-adress registreras på kopplingspunkten. MAC-adressen hittar du på 
skärmen [Visa info] (s. 135).
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Det här är ett Wi-Fi-anslutningsläge som kan användas om 
kopplingspunkten är kompatibel med WPS. Anslutning via knapptryck 
(PBC-läge) kan kameran och kopplingspunkten kopplas ihop via Wi-Fi 
genom att du helt enkelt trycker på WPS-knappen på kopplingspunkten.
 Om det finns flera aktiva kopplingspunkter runtomkring kan det vara 

svårare att upprätta en Wi-Fi-anslutning. Då kan du försöka upprätta 
en Wi-Fi-anslutning med [WPS (PIN-läge)] i stället.

 Kontrollera i förväg var WPS-knappen sitter på kopplingspunkten.
 Det kan ta upp till en minut att upprätta Wi-Fi-anslutningen.

1 Tryck på knappen <k>.

2 Välj ett alternativ.
 Om historiken (s. 126) visas, växlar 

du skärm med knapparna <Y> <Z>.
 Om skärmen [Inst. för trådlös 

kommunikation] visas, ställ in Wi-Fi-
inställningarna (s. 12).

 Tryck på <W> <X> eller <Y> <Z> 
och välj önskat alternativ. 
Tryck sedan på <0>.

 För [z] (Överföra bilder mellan 
kameror), se ”Ansluta till en annan 
kamera via Wi-Fi” (s. 61).

 Beroende på vilken webbtjänst som 
valts visas skärmen [Skicka till]. 
Välj mottagare (s. 123).

Upprätta en Wi-Fi-anslutning med WPS 
(PBC-läge)
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Upprätta en Wi-Fi-anslutning med WPS (PBC-läge)

3 Välj [Registrera enhet för 
anslutning].
 Visas inte om en webbtjänst har valts 

i steg 2. Gå vidare till steg 5.

 Om [q] (Anslut till smartphone) väljs, 
visas skärmen till vänster. Om 
Camera Connect redan har 
installerats, välj [Visa inte] och tryck 
på <0>.

4 Välj [Växla nätverk].
 Visas när [q], [D] eller [l] har valts 

i steg 2.

5 Välj [Anslut med WPS].

Läs sidan 123 för [Kamera som åtkomstpunkt] som visas i steg 5.
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6 Välj [WPS (PBC-läge)].
 Välj [OK] och tryck på <0> för att gå 

till nästa menybild.

7 Anslut till kopplingspunkten via 
Wi-Fi.
 Tryck på kopplingspunktens WPS-

knapp. Läs i användarhandboken till 
kopplingspunkten var knappen sitter 
och hur länge den ska hållas intryckt.

 Välj [OK] och tryck på <0> för att 
skapa en Wi-Fi-anslutning till 
kopplingspunkten.

 När en Wi-Fi-anslutning till 
kopplingspunkten har upprättats, 
visas nästa skärm.

8 Välj [Automatisk inställning].
 Välj [OK] och tryck på <0> så visas 

inställningsskärmen (s. 113) för den 
Wi-Fi-funktion som valts i steg 2.

 Om det blir fel när du använder 
[Automatisk inställning], eller om 
du vill ange inställningarna manuellt, 
går du till sidan 161.

IP-adressen kan dock endast ställas in automatiskt i miljöer med 
DHCP-server eller kopplingspunkter eller routrar med DHCP-serverfunktion 
där IP-adresser m.m. tilldelas automatiskt.
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Upprätta en Wi-Fi-anslutning med WPS (PBC-läge)

I det här avsnittet beskrivs hur du ställer in skärmarna för Wi-Fi-
funktionen. Läs sidan som beskriver den valda Wi-Fi-funktionen.

Kommunicera med en smartphone

 Steg 7 på sidan 58

Fjärrstyra med EOS Utility

 Steg 6 på sidan 79

Skriva ut bilder med Wi-Fi-skrivare

 Steg 6 på sidan 85

Skicka bilder till en webbtjänst

Du har nu slutfört inställningarna för 
Wi-Fi-anslutning till en webbtjänst.
 ”Skicka bilder till en webbtjänst” 

på sidan 97

Ange inställningar för Wi-Fi-funktionen
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Det här är ett Wi-Fi-anslutningsläge som kan användas om 
kopplingspunkten är kompatibel med WPS. I anslutningsläget PIN-kod 
(PIN-läge), kommer ett 8-siffrigt identifieringsnummer som anges på 
kameran att ställas in på kopplingspunkten för att upprätta en Wi-Fi-
anslutning.
 Även om det finns flera aktiva kopplingspunkter i området kan en 

relativt säker Wi-Fi-anslutning upprättas med hjälp av det här 
gemensamma identifieringsnumret.

 Det kan ta upp till en minut att upprätta Wi-Fi-anslutningen.

1 Tryck på knappen <k>.

2 Välj ett alternativ.
 Om historiken (s. 126) visas, växlar 

du skärm med knapparna <Y> <Z>.
 Om skärmen [Inst. för trådlös 

kommunikation] visas, ställ in Wi-Fi-
inställningarna (s. 12).

 Tryck på <W> <X> eller <Y> <Z> 
och välj önskat alternativ. 
Tryck sedan på <0>.

 För [z] (Överföra bilder mellan 
kameror), se ”Ansluta till en annan 
kamera via Wi-Fi” (s. 61).

 Beroende på vilken webbtjänst som 
valts visas skärmen [Skicka till]. 
Välj mottagare (s. 123).

Upprätta en Wi-Fi-anslutning med WPS 
(PIN-läge)
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Upprätta en Wi-Fi-anslutning med WPS (PIN-läge)

3 Välj [Registrera enhet för 
anslutning].
 Visas inte om en webbtjänst har valts 

i steg 2. Gå vidare till steg 5.

 Om [q] (Anslut till smartphone) väljs, 
visas skärmen till vänster. 
Om Camera Connect redan har 
installerats, välj [Visa inte] och tryck 
på <0>.

4 Välj [Växla nätverk].
 Visas när [q], [D] eller [l] har valts 

i steg 2.

5 Välj [Anslut med WPS].

6 Välj [WPS (PIN-läge)].
 Välj [OK] och tryck på <0> för att gå 

till nästa menybild.

Läs sidan 123 för [Kamera som åtkomstpunkt] som visas i steg 5.
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7 Ange PIN-koden på 
kopplingspunkten.
 Gå till kopplingspunkten och ange 

den åttasiffriga PIN-kod som visas på 
kamerans LCD-monitor.

 Instruktioner för hur du anger PIN-
koden på kopplingspunkten kan du 
läsa i användarhandboken till 
kopplingspunkten.

 När du har skrivit in PIN-koden väljer 
du [OK] och trycker på <0>.

8 Anslut till kopplingspunkten.
 Välj [OK] och tryck på <0> för att 

skapa en Wi-Fi-anslutning till 
kopplingspunkten.

 När en Wi-Fi-anslutning till 
kopplingspunkten har upprättats, 
visas nästa skärm.

9 Välj [Automatisk inställning].
 Välj [OK] och tryck på <0> så visas 

inställningsskärmen (s. 117) för den 
Wi-Fi-funktion som valts i steg 2.

 Om det blir fel när du använder 
[Automatisk inställning], eller om 
du vill ange inställningarna manuellt, 
går du till sidan 161.

IP-adressen kan dock endast ställas in automatiskt i miljöer med 
DHCP-server eller kopplingspunkter eller routrar med DHCP-serverfunktion 
där IP-adresser m.m. tilldelas automatiskt.
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Upprätta en Wi-Fi-anslutning med WPS (PIN-läge)

I det här avsnittet beskrivs hur du ställer in skärmarna för Wi-Fi-
funktionen. Läs sidan som beskriver den valda Wi-Fi-funktionen.

Kommunicera med en smartphone

 Steg 7 på sidan 58

Fjärrstyra med EOS Utility

 Steg 6 på sidan 79

Skriva ut bilder med Wi-Fi-skrivare

 Steg 6 på sidan 85

Skicka bilder till en webbtjänst

Du har nu slutfört inställningarna för 
Wi-Fi-anslutning till en webbtjänst.
 ”Skicka bilder till en webbtjänst” 

på sidan 97

Ange inställningar för Wi-Fi-funktionen



118

Upprätta en Wi-Fi-anslutning genom att välja SSID (eller ESS-ID) för 
den kopplingspunkt som ska anslutas via Wi-Fi från en lista med aktiva 
kopplingspunkter i närheten.

1 Tryck på knappen <k>.

2 Välj ett alternativ.
 Om historiken (s. 126) visas, växlar 

du skärm med knapparna <Y> <Z>.
 Om skärmen [Inst. för trådlös 

kommunikation] visas, ställ in Wi-Fi-
inställningarna (s. 12).

 Tryck på <W> <X> eller <Y> <Z> 
och välj önskat alternativ. 
Tryck sedan på <0>.

 När du väljer [z] (Överföra bilder 
mellan kameror), se ”Ansluta till en 
annan kamera via Wi-Fi” (s. 61).

 Beroende på vilken webbtjänst som 
valts visas skärmen [Skicka till]. 
Välj mottagare (s. 123).

3 Välj [Registrera enhet för 
anslutning].
 Visas inte om en webbtjänst har valts 

i steg 2. Gå vidare till steg 5.

Ansluta till ett upptäckt nätverk manuellt via Wi-Fi

Välja kopplingspunkt



119

Ansluta till ett upptäckt nätverk manuellt via Wi-Fi

4 Välj [Växla nätverk].
 Visas när [q], [D] eller [l] har valts 

i steg 2.

5 Välj en kopplingspunkt.
 Tryck på knapparna <W> <X> för 

att välja kopplingspunkt att ansluta 
till via Wi-Fi från listan över 
kopplingspunkter.

(1) SSID
(2) En ikon visar om kopplingspunkten är krypterad
(3) Kanal som används

[Uppdatera] och [Manuella inställningar]

 Bläddra nedåt på skärmen i steg 5 för att visa [Uppdatera] och 
[Manuella inställningar].

 Välj [Uppdatera] för att söka efter kopplingspunkt igen.
 Om du vill konfigurera inställningarna för kopplingspunkten manuellt 

väljer du [Manuella inställningar]. Ange SSID-namnet med det 
virtuella tangentbordet och följ sedan anvisningarna som visas för 
att konfigurera inställningarna.

(1) (2) (3)

Läs sidan 123 för [Kamera som åtkomstpunkt] som visas i steg 5.
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 Ange lösenordet för kopplingspunkten. Information om lösenordet 
för kopplingspunkten finns i användarhandboken till 
kopplingspunkten.

 Skärmarna som visas i steg 6 till 7 nedan ser olika ut beroende på 
vilken autentisering och kryptering som angetts för 
kopplingspunkten.

 Gå till steg 8 när skärmen [Ange IP-adress] visas i stället för 
skärmarna för steg 6 till 7.

6 Välj ett nyckelindex.
 Menybilden [Nyckelindex] visas 

endast om WEP-kryptering används 
på kopplingspunkten.

 Välj det nyckelindexnummer som 
angetts för kopplingspunkten och 
tryck sedan på <0>.

 Välj [OK] och tryck på <0> för att gå 
till nästa menybild.

7 Ange lösenordet.
 Ange lösenordet med det virtuella 

tangentbordet (s. 160) och tryck 
sedan på <M>.

 Menybilden [Ange IP-adress] 
(s. 121) visas.

Ange lösenordet för kopplingspunkten
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Ansluta till ett upptäckt nätverk manuellt via Wi-Fi

8 Välj [Automatisk inställning].
 Välj [OK] och tryck på <0> så visas 

inställningsskärmen (s. 122) för den 
Wi-Fi-funktion som valts i steg 2.

 Om det blir fel när du använder 
[Automatisk inställning], eller om 
du vill ange inställningarna manuellt, 
går du till sidan 161.

Ställa in IP-adressen

IP-adressen kan dock endast ställas in automatiskt i miljöer med 
DHCP-server eller kopplingspunkter eller routrar med DHCP-serverfunktion 
där IP-adresser m.m. tilldelas automatiskt.
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I det här avsnittet beskrivs hur du ställer in skärmarna för Wi-Fi-
funktionen. Läs sidan som beskriver den valda Wi-Fi-funktionen.

Kommunicera med en smartphone

 Steg 7 på sidan 58

Fjärrstyra med EOS Utility

 Steg 6 på sidan 79

Skriva ut bilder med Wi-Fi-skrivare

 Steg 6 på sidan 85

Skicka bilder till en webbtjänst

Du har nu slutfört inställningarna för 
Wi-Fi-anslutning till en webbtjänst.
 ”Skicka bilder till en webbtjänst” på 

sidan 97

Ange inställningar för Wi-Fi-funktionen
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Ansluta till ett upptäckt nätverk manuellt via Wi-Fi

En skärm för val av destination kan visas beroende på den webbtjänst 
du valt i [Wi-Fi-funktion].
Du måste ange en dator för att kunna registrera eller ange 
inställningarna. Mer information finns i EOS Utility användarhandbok.

 Om du väljer [m] (e-post) eller 
annan tjänst på skärmen [Överför till 
webbtjänst] visas kanske skärmen 
[Skicka till].

 Välj vart du vill skicka e-post bland de 
mottagare som registrerats och tryck 
på <0>.

 Procedurerna för att upprätta en 
anslutning och skicka bilder är 
samma som för andra webbtjänster.

Kamera som åtkomstpunkt är ett 
anslutningssätt för anslutning av 
kameran direkt till respektive enhet 
via Wi-Fi.
Visas när [q], [D] eller [l] har valts 
i [Wi-Fi-funktion].

Skicka till skärm

Kamera som kopplingspunkt
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11
Återansluta via Wi-Fi

I det här avsnittet beskrivs hur du återansluter kameran 
till en enhet som du redan har upprättat en Wi-Fi-
anslutning till och hur du sparar flera 
anslutningsinställningar.
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Ansluta kameran via Wi-Fi till en enhet eller tjänst som du tidigare har 
anslutit till och registrerat anslutningsinställningar för.

1 Tryck på knappen <k>.

2 Välj ett alternativ.
 Markera objektet att ansluta till via 

Wi-Fi från historiken som visas. 
Om objektet inte visas trycker du 
på <Y> <Z> för att växla skärmbild.

 Om [Anslutningshistorik] är inställt 
på [Dölj], kommer historiken inte 
visas (s. 159).

 När du har valt objektet trycker du 
på <0>.

3 Hantera den anslutna enheten.
q Smartphone
 Aktivera din smartphones Wi-Fi-funktion och starta Camera 

Connect.
 Om din smartphones anslutningsmottagare har ändrats, 

återställer du inställningen för att kunna ansluta till kameran via 
Wi-Fi eller till samma kopplingspunkt som kameran.

z Ansluta till en annan kamera via Wi-Fi
 Utför proceduren för återanslutning även på mottagarkameran.
 Som standard uppkallas inställningar efter namnet på 

mottagarkameran.

Återansluta via Wi-Fi
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Återansluta via Wi-Fi

D EOS Utility
 Installera EOS Utility på datorn.
 Om din dators anslutningsmottagare har ändrats, återställer du 

inställningen för att kunna ansluta till kameran via Wi-Fi eller till 
samma kopplingspunkt som kameran.

l Skrivare
 Om din skrivares anslutningsmottagare har ändrats, återställer 

du inställningen för att kunna ansluta till kameran via Wi-Fi eller 
till samma kopplingspunkt som kameran.

Webbtjänst
 Återanslutningen är klar.

 I anslutningshistoriken visas upp till tre objekt i den ordning de 
registrerades. När en anslutningsinställning läggs till kommer den äldsta 
posten tas bort från historiken.

 När du ansluter kameran direkt till en enhet via Wi-Fi, visas ”_Canon0A” 
i slutet av SSID.

 Om du ansluter genom att välja [z] och om Wi-Fi-inställningarna har 
rensats eller tagits bort på mottagarkameran, kommer inte längre 
återanslutning vara möjlig. I ett sådant fall måste du ta bort 
anslutningsinställningarna för mottagarkameran i [Radera 
anslutningsinformation] (s. 133) och upprätta Wi-Fi-anslutningen 
mellan kamerorna igen (s. 61).



128

Med en upprättad Bluetooth-anslutning mellan kameran och en 
smartphone, kan du följa stegen nedan för att återansluta till 
smartphonen via Wi-Fi.

1 Starta Camera Connect på din 
smartphone.

2 Välj en Camera Connect-funktion.
 Välj den Camera Connect-funktion 

som ska användas.
 För Camera Connect-funktioner, se 

sidan 28.

 En Wi-Fi-anslutning kommer att upprättas automatiskt.
 När en Wi-Fi-anslutning upprättats visas skärmen för vald funktion.

Ansluta till en Bluetooth-ansluten 
smartphone via Wi-Fi

Android
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Ansluta till en Bluetooth-ansluten smartphone via Wi-Fi

3 Kontrollera SSID.
 Kontrollera kamerans SSID 

(nätverksnamn) som visas på 
smartphonen.

4 Använd smartphonen för att 
upprätta en Wi-Fi-anslutning.
 På smartphonens skärm med Wi-Fi-

funktionen, väljer du det SSID som 
kontrollerades i steg 3.

 Visa Camera Connect-skärmen.
 När en Wi-Fi-anslutning upprättats 

visas skärmen för vald funktion.

iOS

Smartphone-skärm 
(exempel)

”_Canon0A” visas i slutet av SSID.
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Du kan registrera upp till 20 anslutningsinställningar för Wi-Fi-
funktionen.

1 Tryck på knappen <k>.

2 Välj ett alternativ.
 När skärmen till vänster visas, trycker 

du på <Y> <Z> för att växla 
skärmbild.

 Markera objektet att på nytt ansluta till 
via Wi-Fi från skärmen till vänster och 
tryck på <0>.

 För [z] (Överföra bilder mellan 
kameror), se ”Ansluta till en annan 
kamera via Wi-Fi” (s. 61).

 För [q] (Ansluta till smartphone), se 
”Ansluta till en smartphone via Wi-Fi 
med knappen <k>” (s. 55).

 För [D] (Fjärrkontroll 
(EOS Utility)), se ”Ansluta till EOS 
Utility via Wi-Fi” (s. 77).

 För [l] (Skriv ut från Wi-Fi-skrivare), 
se ”Ansluta till en skrivare via Wi-Fi” 
(s. 83).

 När du skickar bilder till en 
webbtjänst, se ”Ange inställningar för 
att använda webbtjänster” (s. 17).

Registrera inställningar för flera anslutningar

Information om hur du tar bort anslutningsinställningarna finns på sidan 132.
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12
Kontrollera och hantera
anslutningsinställningar

Detta avsnitt beskriver hur du ändrar eller ta bort 
anslutningsinställningarna, rensar inställningar för 
trådlös kommunikation etc.
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Ändra eller ta bort anslutningsinställningar som sparats i kameran. 
Du måste avbryta Wi-Fi-anslutningen innan du kan ändra eller ta bort 
anslutningsinställningar.

1 Tryck på knappen <k>.

2 Välj ett alternativ.
 När skärmen till vänster visas, trycker 

du på <Y> <Z> för att växla 
skärmbild.

 Från skärmen till vänster väljer du det 
alternativ för vilket du vill ändra eller 
ta bort anslutningsinställningarna och 
trycker på <0>.

3 Välj [Redigera enhetsinformation].

4 Välj en enhet.
 Välj den enhet för vilken du vill 

ändra eller ta bort anslutnings-
inställningarna.

Ändra eller ta bort anslutningsinställningar
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Ändra eller ta bort anslutningsinställningar

5 Kontrollera eller ändra 
anslutningsinställningarna.
 Välj ett alternativ och tryck på <0> 

och ändra eller radera 
anslutningsinställningarna på 
skärmen som visas.

 [ Ändra enhetsnamnet] (s. 158)

Du kan ändra namnet genom att använda det virtuella tangentbordet 
(s. 160).

[Visade bilder] (s. 43)

Visas när du har valt [q] (Anslut till smartphone). Inställningarna visas 
längst ned på skärmen.

[Radera anslutningsinformation]
Du kan ändra eller ta bort anslutningsinställningar som sparats 
i kameran.
För webbtjänster kan du använda EOS Utility för att ta bort 
anslutningsinställningarna. Mer information finns i EOS Utility 
användarhandbok.
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Alla inställningar för trådlös kommunikation kan raderas. Det kan vara 
bra att radera inställningarna för trådlös kommunikation om du ska låna 
ut eller ge kameran till någon annan så att den personen inte kan 
använda dem.

1 Välj [Inst. för trådlös 
kommunikation].
 Välj [Inst. för trådlös 

kommunikation] på fliken [51] och 
tryck sedan på <0>.

2 Välj [Radera inställningar].
 Välj [Radera inställningar] och tryck 

sedan på <0>.

3 Välj [OK].
 [Inst. för trådlös kommunikation] 

återställs och menyskärmen visas.

Återställa inställningar för trådlös 
kommunikation till standard

Utföra [Återställ alla kamerainst.] under [54: Radera inställningar] tar 
inte bort information om den trådlösa kommunikationen.
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På skärmen [Visa info] kan du läsa felinnehåll och MAC-adress.

1 Tryck på knappen <k>.

2 Välj ett alternativ och tryck på 
knappen <B>.
 Skärmen [Visa info] visas.

 När ett fel har uppstått trycker du på <0> för att visa felinnehåll.
 Du kan se kamerans MAC-adress på den här skärmen.

Skärmen Visa info
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13
Felsökningsguide
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Om ett fel inträffar kan du visa information om felet på något av 
nedanstående sätt. Sedan åtgärdar du felet med hjälp av exemplen 
som visas i det här kapitlet.
 Tryck på <0> (s. 135) på skärmen [Visa info].
 Välj [Felinformation] på skärmen [Wi-Fi på] och tryck sedan 

på <0>.

Klicka på felkodnumrets sida i nedanstående tabell så hoppar du direkt 
till rätt sida.

Åtgärda felmeddelanden

11 (s. 139) 12 (s. 139)

21 (s. 140) 22 (s. 141) 23 (s. 142)

61 (s. 143) 63 (s. 144) 64 (s. 144) 65 (s. 145) 66 (s. 145)

67 (s. 145) 68 (s. 146) 69 (s. 146)

91 (s. 146)

101 (s. 146) 102 (s. 147) 103 (s. 147) 104 (s. 147) 105 (s. 148)

106 (s. 148) 107 (s. 148) 108 (s. 148) 109 (s. 148)

121 (s. 148) 122 (s. 149) 123 (s. 149) 124 (s. 149) 125 (s. 149)

126 (s. 149) 127 (s. 150)

141 (s. 150) 142 (s. 150)

Om ett fel inträffar visas [Err**] längst uppe till höger på skärmen [Wi-Fi-
funktion]. Det försvinner när kamerans strömbrytare ställs in på <2>.
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Åtgärda felmeddelanden

 Om du valt [q], är Camera Connect igång?
 Upprätta en anslutning med hjälp av Camera Connect (s. 58).
 Om du har valt [l]: är strömmen till skrivaren på?
 Slå på skrivaren.
 Om du har valt [D]: är EOS Utility igång?
 Starta EOS Utility och återupprätta anslutningen (s. 78).
 Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran 

och kopplingspunkten?
 Det här felet uppstår om lösenorden är olika när 

autentiseringsmetoden för kryptering är inställd på [Öppet 
system]. Inställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att 
versaler och gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för 
autentisering är inställt på kameran (s. 120).

 Är strömmen till anslutningsmålet och kopplingspunkten på?
 Slå på anslutningsmålet och kopplingspunkten och vänta en stund. 

Om anslutningen fortfarande inte kan upprättas utför du samma 
åtgärder igen för att upprätta anslutningen.

11: Anslutningsmål ej upptäckt

12: Anslutningsmål ej upptäckt
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Vad du behöver kontrollera på kameran
 Är IP-adressen på kameran inställd på [Automatisk 

inställning]? Är det här rätt inställning?
 Om ingen DHCP-server används ställer du in IP-adressen på 

[Manuell inställning] på kameran (s. 161).

Vad du behöver kontrollera på DHCP-servern
 Är DHCP-servern påslagen?
 Slå på DHCP-servern.
 Finns det tillräckligt med adresser för DHCP-servern att 

tilldela?
 Öka antalet adresser som tilldelas av DHCP-servern.
 Ta bort enheter som har tilldelats adresser av DHCP-servern från 

nätverket så att du minskar antalet adresser som används.
 Fungerar DHCP-servern som den ska?
 Kontrollera DHCP-serverinställningarna och se till att den fungerar 

som en DHCP-server ska.
 Om det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne om 

DHCP-servern är tillgänglig.

21: Ingen adress tilldelad av DHCP-server



141

Åtgärda felmeddelanden

Vad du behöver kontrollera på kameran
 Stämmer DNS-serverns IP-adressinställning på kameran med 

serverns faktiska adress?
 Ange [Manuell inställning] för IP-adressen. På kameran anger du 

sedan den IP-adress som stämmer överens med adressen för 
DNS-servern som används (s. 156, 161).

Vad du behöver kontrollera på DNS-servern
 Är DNS-servern påslagen?
 Slå på DNS-servern.
 Är DNS-serverns inställning för IP-adresser och motsvarande 

namn korrekt?
 Se till att IP-adresser och motsvarande namn har angetts på rätt 

sätt på DNS-servern.
 Fungerar DNS-servern som den ska?
 Kontrollera DNS-serverns inställningar och se till att servern 

fungerar som en DNS-server ska.
 Om det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne om 

DNS-servern är tillgänglig.

Vad du behöver kontrollera på nätverket i sin helhet
 Har nätverket som du försöker ansluta till via Wi-Fi, en router 

eller liknande enhet som fungerar som en gateway?
 Om det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne om 

adressen till nätverksgatewayen och ange den på kameran 
(s. 156, 161).

 Se till att inställningen för gatewayadress har angetts på rätt sätt 
på alla nätverksenheter, inklusive kameran.

22: Inget svar från DNS-server
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Vad du behöver kontrollera på kameran
 Har kameran och en annan enhet som är ansluten via Wi-Fi till 

samma nätverk, samma IP-adress?
 Ändra kamerans IP-adress så att du undviker att använda samma 

adress som någon annan enhet på nätverket. Eller ändra 
IP-adressen på den andra enheten som har samma adress som 
kameran.

 Om kamerans IP-adress är inställd på [Manuell inställning] 
i nätverksmiljöer med en DHCP-server ändrar du inställningen till 
[Automatisk inställning] (s. 121).

23: Det finns en enhet med samma IP-adress på nätverket

Åtgärda felmeddelandena 21–23
Du bör även kontrollera nedanstående när du åtgärdar fel 21-23.
Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och 
kopplingspunkten?
 Det här felet uppstår om lösenorden är olika när autentiseringsmetoden 

för kryptering är inställd på [Öppet system]. Inställningen är 
skiftlägeskänslig, så kontrollera stora och små bokstäver. Kontrollera att 
rätt lösenord för autentisering är inställt på kameran (s. 120).
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 Finns det några hinder i vägen mellan kameran och antennen 
på kopplingspunkten?

 Flytta kopplingspunktens antenn så att det inte finns någonting 
mellan den och kameran (s. 153).

Vad du behöver kontrollera på kameran
 Är SSID-numret likadant på kameran som på 

kopplingspunkten?
 Kontrollera SSID-numret på kopplingspunkten och ställ sedan in 

samma SSID på kameran (s. 119).

Vad du behöver kontrollera på kopplingspunkten
 Är kopplingspunkten påslagen?
 Slå på kopplingspunkten.
 Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till 

kameran som används registrerad på kopplingspunkten?
 Registrera MAC-adressen till kameran som används på 

kopplingspunkten. MAC-adressen hittar du på skärmen [Visa info] 
(s. 135).

61: Valt SSID trådlöst LAN-nätverk kan inte hittas
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 Är samma autentiseringsmetod inställd på både kameran och 
kopplingspunkten?

 Det finns stöd för följande autentiseringsmetoder i kameran: 
[Öppet system], [Delad nyckel] och [WPA/WPA2-PSK] (s. 109).

 Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran 
och kopplingspunkten?

 Inställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att versaler 
och gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för 
autentisering är inställt på kameran (s. 120).

 Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till 
kameran som används registrerad på kopplingspunkten?

 Registrera MAC-adressen till kameran som används på 
kopplingspunkten. MAC-adressen hittar du på skärmen [Visa info] 
(s. 135).

 Är samma krypteringsmetod inställd på både kameran och 
kopplingspunkten?

 Det finns stöd för följande krypteringsmetoder i kameran: 
WEP, TKIP och AES (s. 109).

 Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till 
kameran som används registrerad på kopplingspunkten?

 Registrera MAC-adressen till kameran som används på 
kopplingspunkten. MAC-adressen hittar du på skärmen [Visa info] 
(s. 135).

63: Trådlöst LAN kunde inte autentiseras

64: Kan inte ansluta till trådlös LAN-terminal
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 Finns det några hinder i vägen mellan kameran och antennen 
på kopplingspunkten?

 Flytta kopplingspunktens antenn så att det inte finns någonting 
mellan den och kameran (s. 153).

 Wi-Fi-anslutningen till det trådlösa nätverket har av någon 
anledning avbrutits och anslutningen kan inte återupprättas.

 Följande är möjliga orsaker: överdriven åtkomst till 
kopplingspunkten från en annan enhet, en mikrovågsugn eller 
liknande apparat som används i närheten (stör IEEE 802.11b/g/n 
(2,4 GHz)) eller påverkan av regn eller hög luftfuktighet (s. 153).

 Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran 
och kopplingspunkten?

 Inställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att versaler 
och gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för 
autentisering är inställt på kameran (s. 120).

 Är samma krypteringsmetod inställd på både kameran och 
kopplingspunkten?

 Det finns stöd för följande krypteringsmetoder i kameran: WEP, 
TKIP och AES (s. 109).

 Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till 
kameran som används registrerad på kopplingspunkten?

 Registrera MAC-adressen till kameran som används på 
kopplingspunkten. MAC-adressen hittar du på skärmen [Visa info] 
(s. 135).

65: Trådlös LAN-anslutning avbröts

66: Felaktigt lösenord för trådlöst LAN

67: Felaktig wireless LAN kodningsmetod



Åtgärda felmeddelanden

146

 Höll du WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på kopplings-
punkten nedtryckt så länge som anges i instruktionerna?

 Håll WPS-knappen intryckt så länge som det står att den ska 
hållas ned i användarhandboken till kopplingspunkten.

 Försöker du upprätta en anslutning i närheten av 
kopplingspunkten?

 Försök upprätta en anslutning när de båda enheterna är inom 
räckhåll för varandra.

 Anslutning pågår av andra kopplingspunkter 
i tryckanslutningsläge (PBC-läge) för WPS (Wi-Fi Protected 
Setup).

 Vänta ett tag och försök sedan upprätta en anslutning på nytt eller 
försök ansluta i PIN-kodsläge (s. 114).

 Ett annat problem än felkod 11 till 69 har uppstått.
 Stäng av kameran och slå på den igen.

 Har du utfört alla steg för att upprätta en Wi-Fi-anslutning 
mellan kamerorna på den andra kameran också?

 Utför alla steg för att upprätta en Wi-Fi-anslutning mellan 
kamerorna på den andra kameran också.

 Även med kameror vars anslutningsinställningar har registrerats 
med varandra, måste du utföra återanslutning på båda kamerorna 
när du ansluter dem efter att ha avbrutit den första Wi-Fi-
anslutningen.

 Pågår det försök att ansluta fler kameror via Wi-Fi?
 Du kan endast ansluta kameran till en annan kamera åt gången via 

Wi-Fi. Kontrollera att det inte finns någon annan kamera i närheten 
som försöker ansluta och försök igen.

68: Kan inte ansluta till trådlös LAN-terminal. Försök igen 
från början.

69: Flera trådlösa LAN-terminaler har påträffats. Kan inte 
ansluta. Försök igen från början.

91: Annat fel

101: Det gick inte att ansluta
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 Finns det tillräckligt med utrymme kvar på kortet i kameran 
som du försöker skicka till?

 Kontrollera kortet i kameran som du försöker skicka till. Sätt i ett 
nytt kort eller frigör utrymme på kortet och försök skicka data igen.

 Är kortet i kameran som ska ta emot data låst?
 Kontrollera kortet i kameran som du försöker skicka till. Lås upp 

kortet och försök skicka data igen.
 Kontrollera om mappnumret på kameran som ska ta emot data 

är 999 och numret på filen 9999.
 Mapp- och filnamn skapas inte automatiskt. Byt ut kortet i kameran 

som ska ta emot data och försök sedan skicka igen.
  Fungerar kortet som det ska?
 Byt ut kortet i kameran som ska ta emot data och försök sedan 

skicka igen.
 Är kameran som ska ta emot data kompatibel med MP4-

filmer?
 Om kameran inte är kompatibel med MP4-filmer kan dessa inte 

skickas till kameran.

 Är kameran som data ska skickas till beredd att ta emot data?
 Kontrollera batteriet och kommunikationsstatus på kameran för att 

ta emot data och försök skicka datan igen.

 Finns det tillräckligt med utrymme kvar på kortet i kameran 
som du försöker skicka till?

 Kontrollera kortet i kameran som du försöker skicka till. Sätt i ett 
nytt kort eller frigör utrymme på kortet och försök skicka data igen.

102: Det gick inte att skicka filer

103: Det gick inte att ta emot filer

104: Det gick inte att ta emot filer. Kort fullt
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 Är kortet i kameran som ska ta emot data låst?
 Kontrollera kortet i kameran som du försöker skicka till. Lås upp 

kortet och försök skicka data igen.

 Kontrollera om mappnumret på kameran som ska ta emot data 
är 999 och numret på filen 9999.

 Mapp- och filnamn skapas inte automatiskt. Byt ut kortet i kameran 
som ska ta emot data och försök sedan skicka igen.

 Fungerar kortet som det ska?
 Byt ut kortet i kameran som ska ta emot data och försök sedan 

skicka igen.

 Har mottagarkamerans anslutning brutits?
 Kontrollera kommunikationsstatus och återupprätta Wi-Fi-

anslutningen mellan kamerorna.

 Ett problem annat än felkod 101-108 uppstod medan 
kamerorna var anslutna till varandra.

 Återupprätta Wi-Fi-anslutningen mellan kamerorna.

 Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på mottagande 
webbserver.

 Ta bort onödiga bilder på webbservern, kontrollera hur mycket 
ledigt utrymme som finns kvar och försök skicka data igen.

105: Det gick inte att ta emot filer. Kort skrivskyddat

106: Det gick inte att ta emot filer. Mapp- och filnummer 
har nått maximala värden

107: Det gick inte att ta emot filer. Kortet kan inte läsas

108: Frånkopplad

109: Ett fel har uppstått

121: Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på 
servern
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 Webbtjänstinställningarna fungerade kanske inte.
 Anslut kameran och datorn via Wi-Fi eller med en gränssnittskabel 

(säljs separat) och konfigurera webbtjänst-inställningar med EOS 
Utility (s. 17).

 Är kamerans registreringsinformation eller webbtjänsten som 
är registrerad på kameran borttagen på CANON iMAGE 
GATEWAY?

 Anslut kameran och datorn via Wi-Fi eller med en gränssnittskabel 
(säljs separat) och konfigurera webbtjänst-inställningar med EOS 
Utility (s. 17).

 Rotcertifikatet har gått ut eller är ogiltigt.
 Anslut kameran och datorn via Wi-Fi eller med en gränssnittskabel 

(säljs separat) och konfigurera webbtjänst-inställningar med EOS 
Utility (s. 17).

 Det här felmeddelandet kan visas om kamerans tidsinställning skiljer 
sig från verklig tid. Kontrollera om rätt tid har ställts in på kameran.

 Är nätverket anslutet?
 Kontrollera om nätverket är anslutet.

 CANON iMAGE GATEWAY är stängt för underhåll eller är 
tillfälligt överbelastat.

 Försök ansluta till webbtjänsten igen senare.

122: Anslut till en dator och ändra inställningarna för 
webbtjänsten med det medföljande EOS-programmet.

123: Kan inte logga in på webbtjänst. Anslut till en dator och ändra 
inställningarna med det medföljande EOS-programmet.

124: Ogiltigt SSL-certifikat. Anslut till en dator och ändra 
inställningarna med det medföljande EOS-programmet.

125: Kontrollera nätverksinställningarna

126: Det gick inte att ansluta till servern
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 Ett annat problem än felkod 121 till 126 har uppstått under 
anslutningen till webbtjänsten.

 Försök att återupprätta Wi-Fi-anslutningen till webbtjänsten.

 Pågår det utskrift på skrivaren?
 Försök upprätta Wi-Fi-anslutningen till skrivaren efter att utskriften 

är klar.
 Är en annan kamera ansluten till skrivaren via Wi-Fi?
 Försök att upprätta Wi-Fi-anslutningen till skrivaren efter att Wi-Fi-

anslutningen till den andra kameran har avslutats.

 Är skrivaren påslagen?
 Försök att upprätta Wi-Fi-anslutning när du slår på skrivaren.

127: Ett fel har uppstått

141: Skrivaren är upptagen. Försök ansluta igen.

142: Det gick inte att hämta skrivarinformation. Anslut och 
testa igen.
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Om du får problem med kameran läs först den här felsökningsguiden. 
Om du inte finner den hjälp du behöver i den här felsökningsguiden 
kontaktar du närmaste Canon Service Center.

 Vid etablerad Wi-Fi-anslutning kan du inte använda kameran 
genom att ansluta den till Connect Station, en dator eller en annan 
enhet med en gränssnittskabel. Avsluta Wi-Fi-anslutningen innan 
du ansluter gränssnittskabeln.

 Om kameran är ansluten till Connect Station, en dator eller någon 
annan enhet med hjälp av en gränssnittskabel, går det inte att 
ställa in [51: Inst. för trådlös kommunikation]. Du måste dra ur 
gränssnittskabeln innan du kan ändra några inställningar.

 Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, kanske funktioner som 
fotografering och uppspelning inte är möjliga.
Avbryt Wi-Fi-anslutningen och försök sedan igen.

 Om du har ändrat inställningarna eller valt en annan inställning 
kanske anslutningen inte upprättas även om du väljer samma 
SSID eller har samma kombination kamera och smartphone. 
I så fall raderar du kamerans anslutningsinställningar från Wi-Fi-
inställningarna på din smartphone och upprättar sedan en 
anslutning igen.

 Om Camera Connect fortfarande är igång när du försöker upprätta 
anslutningen igen, kanske anslutningen inte upprättas. I så fall 
startar du om Camera Connect.

Felsökningsguide

En enhet som anslutits med gränssnittskabel 
kan inte användas.

Det går inte att välja [Inst. för trådlös kommunikation].

Det går inte att ta och visa bilder.

Det går inte att återansluta till en smartphone.
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 En tidigare parkopplad smartphone kan inte kopplas ihop med 
kameran igen om kamerans registrering finns kvar på 
smartphonen. I ett sådant fall måste du ta bort kamerans 
registrering i Bluetooth-inställningarna på smartphonen och 
försöka parkoppla igen (s. 21).

Kan inte parkoppla med en smartphone.
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Om bildöverföringen går långsamt, om anslutningen bryts eller om 
andra problem uppstår när du använder trådlös kommunikation, kan du 
försöka med åtgärderna som beskrivs nedan.

Om kameran är placerad för långt ifrån smartphonen, kan en Wi-Fi-
anslutning inte upprättas även om Bluetooth-anslutning är möjlig. 
Placera i så fall kameran och smartphonen närmare varandra och 
upprätta sedan en Wi-Fi-anslutning.

 Om du är inomhus installerar du enheten i det rum där du 
använder kameran.

 Placera enheten så att det inte finns några personer eller objekt 
i vägen mellan enheten och kameran.

Om överföringshastigheten för Wi-Fi-anslutningen blir dålig på grund av 
följande elektroniska apparater som nämns nedan, ska du sluta använda 
dem eller flytta längre bort för att kunna överföra kommunikation.
 Kameran kommunicerar över Wi-Fi via IEEE 802.11b/g/n med 

radiovågor på 2,4 GHz-bandet. Därför kan Wi-Fi-överföringen gå 
långsammare om det i närheten finns Bluetooth-enheter, 
mikrovågsugnar, trådlösa telefoner, mikrofoner, smartphones, andra 
kameror eller liknande apparater som sänder på samma frekvensband.

 Om du ansluter flera kameror till en kopplingspunkt via Wi-Fi, 
måste kamerorna ha olika IP-adresser.

 När flera kameror är anslutna till en kopplingspunkt via Wi-Fi, 
sänks överföringshastigheten.

 När det finns flera kopplingspunkter som sänder enligt IEEE 
802.11b/g/n (2,4 GHz-bandet) bör det vara fyra kanaler emellan 
var och en av Wi-Fi-kanalerna för att det ska bli mindre störningar. 
Du kan till exempel använda kanal 1, 6 och 11, kanal 2 och 7 eller 
kanal 3 och 8.

Att tänka på vid trådlös kommunikation

Avståndet mellan kamera och smartphone

Installationsplats för kopplingspunktsantenn

Elektroniska apparater i närheten

Anmärkningar om att använda flera kameror
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 När [Wi-Fi] är inställt till [På], går det inte att överföra bilder via ett 
Eye-Fi-kort.

Använda ett Eye-Fi-kort
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Om säkerhetsinställningarna är felaktiga kan följande problem uppstå.
 Överföringsövervakning

Tredje part med skadlig avsikt kan övervaka Wi-Fi-överföringar och 
försöka komma åt de data du skickar.

 Obehörig nätverksåtkomst
Tredje part med skadlig avsikt kan få obehörig åtkomst till det 
nätverk du använder för att stjäla, ändra eller förstöra information. 
Du kan också råka ut för andra typer av obehörig åtkomst, till 
exempel personifiering (någon låtsas vara någon annan för att få 
åtkomst till obehörig information) eller springboard-attacker (där 
någon får obehörig åtkomst till ditt nätverk via en språngbräda för 
att sopa igen sina spår när han/hon infiltrerar andra system).

Du rekommenderas att använda system och funktioner för att skydda 
ditt nätverk ordentligt och förebygga att dessa typer av problem uppstår.

Säkerhet
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 Windows
Öppna [Kommandotolken] i Windows och skriv sedan ipconfig/all 
och tryck på <Enter>.
Förutom IP-adress som tilldelats datorn visas även information om 
nätmask, gateway och DNS-server.

 Mac OS
I Mac OS X öppnar du programmet [Terminal], skriver ifconfig -a 
och trycker på <Return>. Den IP-adress som datorn har tilldelats 
visas i posten [en0] bredvid [inet], i formatet ”***.***.***.***”.
* Mer information om programmet [Terminal] finns i hjälpavsnitten till 

Mac OS X.

För att inte ha samma IP-adress på datorn som på andra enheter 
i nätverket ändrar du siffran längst till höger när du konfigurerar 
IP-adressen som tilldelats kameran enligt instruktionerna på sidan 161.

Kontrollera nätverksinställningar

Exempel: 192.168.1.10
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14
Övrig information
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På skärmen [Inst. för trådlös kommunikation] kan du ändra 
inställningarna för trådlös kommunikation.
Tryck på knappen <M>, välj [Inst. för trådlös kommunikation] 
under fliken [51] och tryck på <0>.

[Wi-Fi-inställningar]
 Se nästa sida.

[Wi-Fi-funktion]
Följande Wi-Fi-funktioner är tillgängliga:
 Kommunicera med smartphone
 Överför bilder mellan kameror
 Fjärrkontroll (EOS Utility)
 Skriv ut från Wi-Fi-skrivare
 Skicka bilder till webbtjänst

[Bluetooth-funktion] (s. 21)

Visar skärmen [Bluetooth-funktion] där 
du kan ställa in eller kontrollera 
Bluetooth-funktionerna.

[Skicka till smartphone] (s. 33)

Om kameran är ansluten till en 
smartphone, använder du funktionen för 
att skicka bilder som lagrats i kameran till 
en smartphone.

[Namn] (s. 13)

Du kan ändra namnet genom att 
använda det virtuella tangentbordet 
(s. 160).

[Radera inställningar] (s. 134)

Återställ alla inställningar för trådlös 
kommunikation.

Skärmen [Inst. för trådlös kommunikation]
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[Wi-Fi]
 Du kan ställa in trådlös 

kommunikation till [På] eller [Av].
 Om det inte är tillåtet att använda 

elektroniska och trådlösa enheter, till 
exempel på flygplan eller sjukhus, 
väljer du [Av].

[NFC-anslutning] (s. 47)

Du kan ställa in NFC-anslutning till [På] 
eller [Av].

[Lösenord]
Ställ in till [Ingen] för att möjliggöra en 
Wi-Fi-anslutning utan lösenord (utom när 
ansluten till en kopplingspunkt via Wi-Fi).

[Anslutningshistorik]
Du kan ställa in om du vill [Visa] eller 
[Dölj] historiken om Wi-Fi-anslutna 
enheter.

[MAC-adress]
Du kan se kamerans MAC-adress.

Skärmen [Wi-Fi-inställningar]
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 Byta textruta
Växla mellan den övre och den nedre 
textrutan genom att trycka på <Q>.

 Flytta markören
Tryck på knapparna <Y> <Z> högst 
upp för att flytta markören.

 Skriva in text
Tryck på <W> <X> eller <Y> <Z> för att välja ett tecken och 
infoga det genom att trycka på <0>.
Du ser hur många tecken du har matat in, och hur många fler du har 
tillgång till, i mätaren [*/*] i skärmens övre högra hörn.

 Ändra inmatningsmetod*
Välj [E] längst nere till höger i det nedersta fältet. Varje gång du 
trycker på <0> ändras inmatningsmetoden enligt följande: små 
bokstäver 9 siffror/symboler 1 9 siffror/symboler 2 9 stora 
bokstäver.
* När [Touchkontroll: Av] ställts in kan du ange alla tecken på en menybild.

 Ta bort ett tecken
Tryck på <L> när du vill ta bort ett tecken.

 Slutföra textinmatningen
Tryck på <M> när du vill bekräfta det du har skrivit och avsluta. 
Om en bekräftelsedialogruta visas stänger du den genom att trycka 
på [OK].

 Avbryta textinmatningen
Tryck på <B> om du vill avbryta textinmatningen och avsluta. 
Om en bekräftelsedialogruta visas stänger du den genom att trycka 
på [OK].

Använda det virtuella tangentbordet
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Ställ in IP-adressen manuellt. Alternativen som visas kan variera 
beroende på Wi-Fi-funktionen.

1 Välj [Manuell inställning].
 Välj [OK] och tryck på <0> för att gå 

till nästa menybild.

2 Välj det alternativ som ska 
ställas in.
 Välj alternativ och tryck sedan 

på <0>. En inmatningsskärm visas.
 Välj [Använd], [Adress] och tryck 

sedan på <0> om du vill använda 
en gateway.

3 Ange önskade värden.
 Vrid ratten <6> för att välja en 

inmatningsposition i den övre delen 
och tryck sedan på pilknapparna 
<Y> <Z> för att välja ett nummer. 
Du flyttar den valda siffran till 
inmatningspunkten genom att trycka 
på <0>.

 Om du vill ställa in angivna värden 
och återgå till skärmen i steg 2 trycker 
du på <M>.

Ställa in IP-adressen manuellt
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4 Välj [OK].
 När du har genomfört inställningarna 

för nödvändiga alternativ väljer du 
[OK] och trycker på <0>.

 Inställningsskärmen för Wi-Fi-
funktionen visas (s. 122).

 Om du inte vet vad du ska ange kan 
du läsa i avsnittet ”Kontrollera 
nätverksinställningar” (s. 156) eller 
fråga din nätverksadministratör eller 
någon annan som har information om 
nätverket.
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Du kan kontrollera kommunikationsstatusen på kamerans LCD-monitor 
och <k>-lampan.

*  visas också på skärmen för sändning av bilder.

*  visas inte när kameran är ansluten med [Kamera som åtkomstpunkt].
* För skärmvisning under Live View-fotografering och för <k>-lampan, 

se Användarhandbok för kameran.

Status för trådlös kommunikation

Kommunikationsstatus
LCD-monitor <k>-lampa

Wi-Fi-funktion Trådlös 
signalstyrka Wi-Fi-funktion

Inte 
ansluten

Wi-Fi: Av
Av Av

Wi-Fi: På

Ansluter (Blinkar) Blinkar

Ansluten På

Skicka data () Blinkar snabbt

Anslutningsfel (Blinkar) Blinkar ganska 
snabbt

Trådlös signalstyrka

Snabbkontrollskärm Informationsvisning under 
bildvisning

Trådlös signalstyrka

Wi-Fi-funktion

LCD-monitor

Bluetooth-funktion

Bluetooth-funktion

Wi-Fi-funktion



Status för trådlös kommunikation

164

Bluetooth-indikator

* Bluetooth inte är anslutet med en upprättad Wi-Fi-anslutning.

I Camera Connect

Bluetooth-funktion Anslutningsstatus LCD-monitor

Annat än [Av]

Bluetooth 
anslutet

Bluetooth ej 
anslutet

[Av]
Bluetooth ej 

anslutet
Visas inte

Bluetooth anslutet

Wi-Fi anslutet
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9Wi-Fi
Standarder som IEEE 802.11b/g/n
uppfylls:
Överföringsmetod: DS-SS-modulering (IEEE 802.11b)

OFDM-modulering (IEEE 802.11g/n)
Överföringsområde: Cirka 15 m

* När du kommunicerar med en smartphone
* Om det inte finns några hinder mellan sändande och 

mottagande antenn och inga radiostörningar
Överföringsfrekvens (mittfrekvens):

Anslutningsmetod: Kamera som kopplingspunkt, infrastruktur
* Stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Säkerhet: Autentiseringsmetod: Öppet system, delad nyckel, WPA/
WPA2-PSK
Kryptering: WEP, TKIP, AES

Kommunikation med Bilder kan ses, kontrolleras och tas emot med 
en smartphone: smartphone.

Kameran kan fjärrkontrolleras med en smartphone.
Bilder kan skickas till en smartphone.

Överföra bilder Överföra en bild, Överföra valda bilder, 
mellan kameror: Överföra bilder i annan storlek
Anslut till Bilder kan skickas och sparas på Connect Station.
Connect Station:
Fjärrstyrd hantering Funktioner för fjärrstyrning och bildvisning med 
EOS Utility: EOS Utility kan användas trådlöst.
Skriva ut från Wi-Fi- Bilder kan skickas till en Wi-Fi-skrivare.
skrivare:
Skicka bilder till en Bilder i kameran eller länkar till bilder kan skickas till 
Webbtjänst: registrerade webbtjänster.

9NFC
Standarder som uppfylls:NFC Forum typ 3/4 Tag-kompatibel (dynamisk)

9Bluetooth
Standarder som Kompatibel med Bluetooth Specification Version 4.1
uppfylls: (Bluetooth LE-teknik)
Överföringsmetod: GFSK-modulering

  Alla data baseras på Canons teststandarder.

Tekniska data

Frekvens Kanaler

2 412 till 2 462 MHz 1 till 11
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9Länder och regioner som tillåter användning av trådlösa 
funktioner

Användningen av funktioner för trådlös kommunikation är begränsad i vissa 
länder och regioner och otillåten användning kan vara straffbar enligt nationell 
eller lokal lagstiftning. Besök Canons webbplats och ta reda på var användningen 
är tillåten för att undvika överträdelser av föreskrifter för trådlös kommunikation.
Observera att Canon inte kan hållas ansvariga för eventuella problem som 
uppstår om du använder trådlösa funktioner i andra länder och områden.

9Modellnummer
EOS 800D: DS126661
(inklusive WLAN-modulmodell: ES200, Bluetooth-modulmodell: WM500)

Canon Inc., förklarar härmed att denna DS126661 uppfyller grundläggande krav 
och övriga relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EU.
Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande 
internetadress: http://www.canon-europe.com/ce-documentation

Wi-Fi frekvensområde: 2401 MHz - 2473 MHz
Wi-Fi maximal uteffekt: 13,64 dBm
Bluetooth frekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth maximal uteffekt: 7,14 dBm

Vänd dig till följande adress om du vill ha den ursprungliga försäkran om 
överensstämmelse:

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Försiktighetsåtgärder vid trådlös kommunikation

http://www.canon-europe.com/ce-documentation
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Varumärken

 Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som 
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

 Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade 
i USA och andra länder.

 Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi Protected Setup-märket är 
varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

 När WPS används på kamerans inställningsskärmar och i den här 
användarhandboken står det för Wi-Fi Protected Setup.

 UPnP är ett varumärke som tillhör UPnP Implementers Corporation.
 Varumärket Bluetooth  och logotyper är registrerade varumärken som ägs 

av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Canon Inc. 
sker under licens. Andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

 N-mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC 
Forum, Inc. i USA och andra länder.

 Alla andra varumärken är egendom som tillhör respektive ägare.
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Manuell inställning....................161

K
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en smartphone....................19, 47, 55

Kopplingspunkter ..........................109
Kryptering .................................109

L
Lösenord ...... 26, 57, 78, 84, 120, 159

M
MAC-adress ......................... 109, 135

N
Namn.............................. 13, 133, 158

NFC.............................. 47, 48, 50, 74
Skicka bilder .............................. 53

Nätverksinställningar.................... 156

Nätverksnamn 9 SSID

O
Osynlighetsfunktioner................... 109

P
Parkoppling ........................ 22, 31, 32

PictBridge....................................... 83

PIN-kodsläge................................ 114

R
Radera anslutningsinformation .... 133

Redigera enhetsinformation ... 43, 132

Rensa inställningar för trådlös 
kommunikation ............................. 134

S
Skicka alla bilder 
på kortet ........................... 40, 69, 102

Skicka bilder................. 33, 53, 64, 97

Skicka bilder som matchar 
sökkriterier........................ 41, 70, 104

Skicka bilder till en webbtjänst ....... 95

Skicka bilder till smartphone .... 33, 53

Skicka omfång.................. 38, 67, 100

Skicka valda ....................... 36, 65, 98

Skicka visade ..................... 35, 64, 97

Skriv ut bild..................................... 86

Skrivare/Skriva ut ..................... 83, 86
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T
Tangentbord..................................160

Trådlös signalstyrka ......................163

U
Utskriftsinställningar

Antal kopior.................................92
Beskärning..................................93
Bildoptimering.............................91
Datum/filnummer ........................92
Pappersinställningar ...................89

V
Visa bilder .......................................28

Visa info ........................................135

Visade bilder ...................................44

Växla nätverk ................111, 115, 119

W
Wi-Fi-inställningar ...................12, 159

Wi-Fi-knappen...........................55, 56

Wi-Fi-skrivare..................................83

WPS (Wi-Fi Protected Setup) .......109
PBC-läge ..................................110
PIN-läge....................................114

Å
Återansluta............................126, 128

Ä
Ändra storlek.......................37, 66, 99

Ö
Överföra bilder mellan kameror ......61
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