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Using wireless router
a Tap [Settings] b Tap [Canon_ij_XXXX] on the Wi-Fi setting.
on the home
screen.

2

Getting Started 2

Smartphone/Tablet (iOS/Android)
1. Install Canon PRINT Inkjet/SELPHY to your
smartphone/tablet.

If [Canon_ij_XXXX] does not appear on the list, see
NOTE
to setup the printer and wait until [Canon_ij_XXXX] appears.
XXXX varies depending on your printer.

: Search "Canon PRINT" in App Store.

: Search "Canon PRINT" in Google Play.

g Tap [Connect via
wireless router
(recommended)].

The extended
survey screen
appears on the
first startup.

j When a password entry
i Select the SSID of your
wireless router connected
screen appears, enter
to your device.
the password for your
wireless router and tap
[OK].

h Tap [OK].

e Tap [Register Printer]. f Tap [Printer Setup].

c Tap [PRINT] which d Tap the printer icon
was installed.
on the top left of the
screen.

k Wait for a while until the
printer is detected.

l When the printer is
detected, tap your
printer's model name.

m Enter the printer name n When the printer
as needed and tap
information appears
[OK].
on the screen, the
setup is complete.

Or access the website by scanning the code on the right.

You can connect the printer to a PC/smartphone/tablet and install software.

Have you finished all the steps in the Getting Started 1?
Please read this manual after completing the printer setup in the
Getting Started 1.
Proceed to connect printer to

PC

* This procedure is described based on Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. In other versions, follow
the application instructions to complete the setup.

If the printer is not detected and
the Alarm lamp flashes on the
printer, press the [Color] or [Black]
button and start over from a.

2. Check your network configuration.

Not using/having wireless router

Turn on Wi-Fi on your smartphone or tablet before you start.

a Tap [Settings] b Tap [Canon_ij_XXXX] on the Wi-Fi setting.
on the home
screen.

e Tap [Register Printer]. f Tap [Printer Setup].

c Tap [PRINT] which d Tap the printer icon
was installed.
on the top left of the
screen.

g Tap [Direct
Connection].

• Using wireless router

Smartphone or
Tablet

• Not using/having wireless router
(Connecting printer to device directly)

If [Canon_ij_XXXX] does not appear on the list, see
NOTE
to setup the printer and wait until [Canon_ij_XXXX] appears.
XXXX varies depending on your printer.

h Tap [OK].

i Check the SSID and password
and tap [Copy Password].

* If you connect your device to the printer directly, you may be unable to access the Internet
with your device or may be charged for an Internet connection.

Proceed to right side.

o Wait for a while until the
printer is detected.

The extended
survey screen
appears on the
first startup.

j Tap [Settings] on
the home screen.

p When the printer is detected, tap
your printer's model name.

k Tap the same SSID as
checked in i.

q Enter the printer name as
needed and tap [OK].

l Paste the password
and tap [Join].

m Tap [PRINT].

n Tap [Done].

r When the printer information
appears on the screen, the
setup is complete.

PC (Windows/Mac OS)
1. Download setup file.
a Access the following URL in your web browser.

2. Select connection method.
Windows PC users: you can also
open the file from the setup CDROM.

Select a printer connection method and click [Next].

Wireless LAN Connection
Connect the printer to your computer without
any cables.

b Click [Set Up].
Follow the on-screen instructions to proceed the
setting.

3. Install software.

c Select the region where you purchased the product.
d Select your product.

When the screen below appears, select the
software you want to install and click [Next].

e Click [Connecting to Computer, Smartphone or Tablet].

f Select your operating system.
g Click [Download] to download the setup file.
* If a download security warning appears, allow your web
browser to continue downloading.

h Open the downloaded file and click [Next].

USB Connection
Connect the printer to your computer with a
USB cable. This is the easiest way. You only
can connect one printer.
* Prepare a USB cable separately.

a Tap [PRINT] which b Tap [Yes].
was installed.

The license
agreement screen
appears on the
first startup.

If the screen in b does
not appear, see
NOTE
to setup the printer and
wait until the screen
appears.

c Follow the on-screen instruction.
If none of these screens appears, see "If Select Router
screen appears".
Make sure the SSID
of the desired wireless
router appears and tap
[Yes].

d Wait for a while
until the printer is
detected.

Enter the password of
the wireless router and
tap [OK].
If the printer is not
detected and the Alarm
lamp flashes on the
printer, press the [Color]
or [Black] button and start
over from a.

Tap [Yes].

e When the printer is
f Enter the printer
g When the printer
detected, tap your
name as needed and
information appears
printer's model name.
tap [OK].
on the screen, the
setup is complete.

If Select Router screen appears:

Tap [OK].

The screen in h will appear when
you open the file from the CDROM. Perform the remaining steps
in the same way as on the website.
Follow the on-screen instructions to proceed the
setting.

Now your computer is connected to
printer.

U sin g Go o g le C lo u d Pr i nt

N O TE

Do the following to use Google Cloud Print.
a Press the [Stop] button on the printer.

Do the following if this screen appears.
• When the SSID of the desired wireless router
appears, tap it.
Make sure your device is connected to the
same SSID.
• If the SSID of the desired wireless router does
not appear or you are not sure, tap [If no target
wireless router].

If [Canon_ij_XXXX] does not appear:

b Connect the printer to your network.

If a message saying ["Printer is not registered. Perform printer setup?"] does not appear at Canon
PRINT Inkjet/SELPHY startup:

c Register the printer to Google Cloud Print.

Do the following on the printer.

down the Wi-Fi button (A) on the printer until
the Alarm lamp (B) flashes 2 times, and then release

a Hold

b Make sure the Wi-Fi lamp (C) is flashing fast and
the ON lamp (D) is lit.

the Wi-Fi button after the second flash.

(D)
(A)
(B)

© CANON INC. 2015

(C)

2

מדריך למתחיל 2

משתמש בנתב אלחוטי
 aהקש על
[]Settings
(הגדרות)
במסך הבית.

 cהקש על []PRINT
(הדפסה) שהותקן.

 bהקש על [ ]Canon_ij_XXXXבהגדרת ה.Wi-Fi-

טלפון חכם/מחשב לוח ()iOS/Android
 .1התקנת  Canon PRINT Inkjet/SELPHYבטלפון החכם/מחשב
הלוח.

 hהקש על [( ]OKאישור).

 :חפש " "Canon PRINTבחנות האפליקציות .App Store

 :חפש " "Canon PRINTבחנות האפליקציות .Google Play

 dהקש על סמל המדפסת
בצדו השמאלי של המסך.

מסך הסקירה
המורחבת מופיע
בהפעלה הראשונה.

הערה
אם הכיתוב [ ]Canon_ij_XXXXלא מופיע ברשימה ,ראה
להגדרת המדפסת והמתן עד שהכיתוב [ ]Canon_ij_XXXXיופיע.
 XXXXמשתנה בתלות במדפסת.

 iבחר את ה SSID-של הנתב
האלחוטי שמחובר להתקן
שלך.

 eהקש על [ f ]Register Printerהקש על []Printer Setup
(הגדרת מדפסת).
(רישום מדפסת).

 fהקש על [Connect
via wireless router
)](recommended
(התחבר באמצעות נתב
אלחוטי (מומלץ))

 lאחרי שהמדפסת זוהתה,
הקש על שם הדגם של
המדפסת.

 jכאשר מופיע מסך הזנת
 kהמתן זמן מה עד שהמדפסת
תזוהה.
סיסמה ,הזן את הסיסמה לנתב
האלחוטי שלך והקש על []OK
(אישור).

 mהזן את שם המדפסת לפי
הצורך והקש על []OK
(אישור).

 nכאשר פרטי המדפסת
מופיעים במסך ,ההגדרה
הושלמה.

או גש לאתר האינטרנט על-ידי סריקת הקוד שמשמאל.

באפשרותך לחבר את המדפסת למחשב/טלפון חכם/מחשב לוח ולהתקין תוכנה.

האם השלמת את כל השלבים במדריך למתחיל ?1
אנא קרא מדריך זה אחרי שהשלמת את הגדרת המדפסת במדריך למתחיל .1
התקדם כדי לחבר את המדפסת אל

מחשב

	*תיאור תהליך זה מבוסס על  .Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0בגרסאות אחרות ,פעל בהתאם להוראות
היישום כדי להשלים את ההגדרה.

 .2בדיקת הגדרת התצורה של הרשת.

לא משתמש/מחזיק בנתב אלחוטי

לפני שתתחיל ,הפעל את רשת ה Wi-Fi-בטלפון החכם או במחשב הלוח שלך.

 aהקש על
[]Settings
(הגדרות)
במסך הבית.

	•משתמש בנתב אלחוטי

טלפון חכם או
מחשב לוח

אם המדפסת לא זוהתה ונורית
ההתראה מהבהבת במדפסת ,לחץ על
הלחצן [( ]Colorצבע) או על הלחצן
[( ]Blackשחור) והתחל שוב משלב .a

	•לא משתמש/מחזיק בנתב אלחוטי
(חיבור המדפסת למכשיר ישירות)

 cהקש על []PRINT
(הדפסה) שהותקן.

 bהקש על [ ]Canon_ij_XXXXבהגדרת ה.Wi-Fi-

מסך הסקירה
המורחבת מופיע
בהפעלה הראשונה.

הערה
אם הכיתוב [ ]Canon_ij_XXXXלא מופיע ברשימה ,ראה
להגדרת המדפסת והמתן עד שהכיתוב [ ]Canon_ij_XXXXיופיע.
 XXXXמשתנה בתלות במדפסת.

 hהקש על [( ]OKאישור).
	*אם תחבר את מכשירך ישירות למדפסת ,ייתכן שלא תוכל לגשת לאינטרנט דרך המכשיר או שתחויב בגין
החיבור לאינטרנט.

התקדם שמאלה.

 oהמתן זמן מה עד שהמדפסת
תזוהה.

 iבדוק את ה SSID-והסיסמה והקש על
[( ]Copy Passwordהעתק סיסמה).

 pאחרי שהמדפסת זוהתה ,הקש על שם
הדגם של המדפסת.

 eהקש על [ f ]Register Printerהקש על []Printer Setup
 dהקש על סמל המדפסת
(הגדרת מדפסת).
(רישום מדפסת).
בצדו השמאלי של המסך.

 gהקש על [Direct
]Connection
(חיבור ישיר).

 kהקש על אותו  SSIDכפי
שנבדק בסעיף .i

 jהקש על
[]Settings
(הגדרות) במסך
הבית.

 lהדבק את הסיסמה והקש
על [( ]Joinהצטרף).

 mהקש על []PRINT
(הדפסה).

 nהקש על [( ]Doneבוצע).

 qהזן את שם המדפסת לפי
 rכאשר פרטי המדפסת מופיעים במסך,
ההגדרה הושלמה.
הצורך והקש על [( ]OKאישור).

מחשב ()Windows/Mac OS
 .1הורדת קובץ ההתקנה.
 aגש אל כתובת ה URL-הבאה בדפדפן האינטרנט שלך.

 .2בחירת שיטת ההתחברות.
משתמשי מחשב עם  :Windowsניתן
לפתוח את הקובץ גם דרך תקליטור
ההתקנה.

בחר שיטת התחברות למדפסת ולחץ על [( ]Nextהבא).

התחברות לרשת מקומית אלחוטית
חבר את המדפסת למחשב ללא כבלים.

 aהקש על
[]PRINT
(הדפסה)
שהותקן.

פעל בהתאם להוראות שבמסך כדי להמשיך בהגדרות.

 .3התקנת התוכנה.
אחרי שיופיע המסך שלהלן ,בחר את כתוכנה שברצונך
להתקין ולחץ על [( ]Nextהבא).

 dבחר את המוצר שלך.

אם אף אחד מהמסכים הללו לא מופיע ,ראה "אם מופיע המסך
( Select Routerבחירת נתב)".
ודא שה SSID-של הנתב
האלחוטי הרצוי מופיע והקש
על [( ]Yesכן).

 bלחץ על [( ]Set Upהגדרה).

 cבחר את האזור שבו רכשת את המוצר.

 bהקש על [( ]Yesכן).

חיבור USB
חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל .USB
זוהי הדרך הקלה ביותר .ניתן לחבר מדפסת אחת
בלבד.
	*הכן כבל  USBבנפרד.

מסך הסכם הרישיון
מופיע בהפעלה
הראשונה.

אם המסך בשלב  bלא מופיע,
הערה להגדרת
ראה
המדפסת והמתן עד שהמסך
יופיע.

 gלחץ על [( ]Downloadהורדה) כדי להוריד את קובץ ההתקנה.
* אם מופיעה אזהרת אבטחה בהורדה ,אפשר לדפדפן האינטרנט
להמשיך את ההורדה.

 hפתח את הקובץ שהורדת ולחץ על [( ]Nextהבא).

הזן את סיסמת הנתב
האלחוטי הקש על []OK
(אישור).
אם המדפסת לא זוהתה ונורית
ההתראה מהבהבת במדפסת,
לחץ על הלחצן [( ]Colorצבע)
או על הלחצן [( ]Blackשחור)
והתחל שוב משלב .a

הקש על [( ]Yesכן).

 eהקש על []Connecting to Computer, Smartphone or Tablet
(התחברות למחשב ,טלפון חכם או מחשב לוח).

 fבחר את מערכת ההפעלה.

 cפעל בהתאם להוראות שבמסך.

 dהמתן זמן מה עד
שהמדפסת תזוהה.

 eאחרי שהמדפסת זוהתה f ,הזן את שם המדפסת לפי  gכאשר פרטי המדפסת
מופיעים במסך ,ההגדרה
הצורך והקש על []OK
הקש על שם הדגם של
הושלמה.
(אישור).
המדפסת.

אם מופיע המסך ( Select Routerבחירת נתב):
אם מופיע מסך זה ,בצע את הפעולות הבאות.
	•כאשר מופיע ה SSID-של הנתב האלחוטי הרצוי,
הקש עליו.
ודא שההתקן שלך מחובר לאותו .SSID
	•אם ה SSID-של הנתב האלחוטי הרצוי לא מופיע ,או אם
אינך בטוח ,הקש על []If no target wireless router
(אם אין נתב אלחוטי המוגדר כיעד).

הקש על [( ]OKאישור).

המסך בסעיף  hיופיע אחרי שתפתח את
הקובץ מהתקליטור .בצע את השלבים
שנותרו כמו באתר האינטרנט.
פעל בהתאם להוראות שבמסך כדי להמשיך בהגדרות.

משת מש ב Go o g le C lo u d Pr in t -

כעת המחשב מחובר למדפסת.

בצע את הפעולות הבאות כדי להשתמש ב.Google Cloud Print-

הערה
אם הכיתוב [ ]Canon_ij_XXXXלא מופיע:

 aלחץ על הלחצן [( ]Stopעצירה) במדפסת.

אם מופיעה ההודעה [?( ]Printer is not registered. Perform printer setupהמדפסת לא רשומה .האם להגדיר את
המערכת?) לא מופיעה בעת הפעלת :Canon PRINT Inkjet/SELPHY

 cרשום את המדפסת ב.Google Cloud Print-

בצע את הפעולות הבאות במדפסת.

 bחבר את המדפסת לרשת.

 aהחזק את הלחצן  Wi-Fi( )Aבמדפסת לחוץ עד שנורית
ההתראה ( )Bתהבהב
ההבהוב השני.

פעמיים ,ושחרר את הלחצן  Wi-Fiלאחר

 bודא שהנורית  Wi-Fi( )Cמהבהבת במהירות וכי נורית
ההפעלה ( )Dדולקת.

()D
()A
()B

()C

