
คู่มือการใช้งาน

แผนภาพการเช่ือมต่ออุปกรณ์

โทรศัพท์สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต/
คอมพิวเตอร์

กล้อง/กล้องวิดีโอของ Canon 
ที่รองรับระบบ NFC

เครื่องพิมพ์

อุปกรณ์ 
กระจายสัญญาณ 
(Access Point) 

หรือเราเตอร์

อินเทอร์เน็ต

Connect Station 
อีกเครื่องหนึ่ง

การ์ด CF

สาย HDMI

สาย USB สายต่อเช่ือม

อะแดปเตอร์ AC

ทีวี ฮาร์ดดิสก์ภายนอก กล้อง/กล้องวิดีโอ 
ของ Canon

การ์ด SD

การตัง้ค่าการก�าหนดลักษณะภาษา

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้งานการถ่ายโอนผ่านระบบไร้สายได้เฉพาะกับอุปกรณ์ Canon รุ่นทีร่องรับระบบ NFC เท่านัน้ 
ส�าหรับอุปกรณ์ Canon รุ่นอืน่ โปรดดูรายละเอียดวิธีน�าเข้าข้อมูลจากการ์ดตามขัน้ตอนด้านล่างนี ้

วิธีน�าเข้าภาพผ่านระบบไร้สาย
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เปิดกล้อง/กล้องวิดีโอ แล้วเปิดใช้งานฟังก์ช่ัน NFC
หาต�าแหน่งเครื่องหมาย  ที่กล้อง/กล้องวิดีโอของคุณ
น�าบริเวณที่มีเครื่องหมาย  นั้นเข้าไปใกล้ๆ จุดรับส่ง 
สัญญาณ NFC ที่ตัวเครื่อง CS100
เมื่อท�าการเช่ือมต่อส�าเร็จ CS100 จะส่งเสียงบี๊ปสองครั้ง 
ในขณะถ่ายโอนข้อมูล ไฟสถานะ Wi-Fi ที่ เครื่อง CS100  
จะเริ่มกะพริบ
การถ่ายโอนจะเสร็จสิ้น เมื่อไฟสถานะ Wi-Fi หยุดกะพริบ
ปิดกล้อง/กล้องวิดีโอ เพื่อยุติการเช่ือมต่อ
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หมายเหตุ: การ์ดทีร่องรับ: การ์ดหน่วยความจ�า SD/SDHC/SDXC และการ์ด CF (Compact Flash) ไม่รองรับการ์ด 
CFast อุปกรณ์นีส้ามารถใช้ได้เฉพาะกับกล้องและกล้องวิดีโอทีว่างจ�าหน่ายตัง้แต่ปี 2553 เปน็ต้นไป

วิธีน�าเข้าภาพจากการ์ด

ถอดฝาปิดช่องใส่การ์ด
ใส่การ์ด SD (โดยหงายด้านหน้าของการ์ดขึน้)  
จนได้ยินเสียงคลิกเมื่อใส่เข้าที่ หรือใส่การ์ด CF  
(โดยหงายด้านหน้าของการ์ดขึน้) ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าขอบของการ์ดอยู่ตรงกับช่องใส่ 
ไฟแสดงการเช่ือมตอ่ขอ้มูลจะกะพรบิในขณะถ่ายโอนขอ้มูล 
การถ่ายโอนจะเสร็จสิ้น เมื่อไฟแสดงการเช่ือมต่อ
ข้อมูลหยุดกะพริบ  
น�าการ์ดออกจากเครื่อง 

1
2

3
4

5
2

3

สาย LAN

เสียบสาย HDMI เข้ากับ CS100
ต่อสาย HDMI อีกด้านหนึ่งเข้ากับทีว ี
ของคุณ
เสียบปลัก๊ไฟ DC เข้ากับ CS100
เสียบปลัก๊ไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนัง แล้วเปิดเครื่อง 
ให้เลือกช่องอินพุตที่ เช่ือมต่ออยู่จากทีวี
เปิดสวิตช์เคร่ือง CS100 ไฟสถานะการท�างาน 
จะเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีเขียว ใช้เวลาเริ่มท�างาน
ประมาณ 1 นาท ี
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อุปกรณ์ท่ีคุณต้องมี: • สาย HDMI

การต่อเข้ากับทีวี
วิธีควบคุมการท�างาน: • หน้าจอทีวี
• การใช้งานผ่านรีโมทคอนโทรลของ Connect Station
• มี 2 ตัวเลือกให้ใช้งาน: ก) ขณะติดตัง้ หรือ ข) หลังการติดตัง้
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หากต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้เลือก [Preferences] (การก�าหนดลักษณะ)]  
ในหน้าจอหลัก 
เลือก [Language] (ภาษา)] จากแท็บรายการการก�าหนดลักษณะ 1

ท�าตามขั้นตอนการตั้งภาษาจนเสร็จสิ้น 

ข) หลังการติดตัง้
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เมื่อต้องการเริ่มการตั้งค่าเริ่มต้น ให้กดปุ่ม 
กดปุ่ม เพื่อเลือกภาษา จากนั้น 
กดปุ่ม 
หน้าจออาจแจ้งเตือนให้คุณเลือกพื้นที่และ 
ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

ก) ขณะติดตัง้
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อุปกรณ์ท่ีคุณต้องมี: • สาย LAN • เราเตอร์

การเช่ือมต่อผ่านสาย LAN

ต่อสาย LAN เข้ากับ CS100
ต่อสาย LAN อีกด้านหนึ่งเข้ากับเราเตอร์ที่มีการ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
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สิ่งท่ีต้องด�าเนินการ: • ช่ือสัญญาณ Wi-Fi (SSID) 
• คีย์การเข้ารหัส (รหัสผ่าน) ส�าหรับสัญญาณ Wi-Fi ที่ ต้องการจะใช้งาน

การเช่ือมต่อผ่านระบบ Wi-Fi
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เลือก [Find network (หาเครือข่าย)]
ใช้ปุ่มลูกศรเลือก SSID ในส่วน [Peripherals found 
(อุปกรณ์ต่อพ่วงที่พบ)] หรือ [Enter Manually  
(ใส่ข้อมูลด้วยตนเอง)] จากนั้นกดปุ่ม 
ใส่รหัสผ่าน Wi-Fi โดยใช้ปุ่ม แล้วกดปุ่ม

 เพ่ือป้อนข้อมูลตัวอักขระ
เลือก [OK (ตกลง)] จากนั้นกดปุ่ม 

ก) ระหว่างการติดตัง้
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หากต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้เลือก 
[Preferences (การก�าหนดลักษณะ)] ในหน้าจอหลัก
เลือก [Wi-Fi Settings (การติดตั้ง Wi-Fi)] จาก 
แท็บรายการการก�าหนดลักษณะ 3

ด�าเนินการต่อตามขั้นตอนที่ 1-4 ของส่วน A

ข) หลังการติดตัง้

 เลือกอุปกรณ์ต่อพ่วง

อุปกรณ์ต่อพ่วงที่พบ

ค้นหาอีกครัง้

ชนิดความปลอดภัย WEP

CANON

2

การตัง้ค่า Wi-Fi

การเช่ือมต่อปุ่มกด WPS (PBC)

ค้นหาเครือข่าย

ข้ามการตัง้ค่า Wi-fi
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English日本語 français

DeutschItaliano

Language

Español

Pусский简体中文 한국어
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