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Foto's importeren vanaf een digitale camera, een ander  
iOS- apparaat met een camera of vanaf een SD-geheugenkaartje 

U kunt foto's en video's rechtstreeks importeren vanaf een digitale camera, een ander iOS- apparaat met 
een camera of vanaf een SD-geheugenkaartje. Als u een iPad van de vierde generatie en nieuwere 
modellen of een iPad mini hebt, gebruikt u hiervoor de Lightning- naar-SD-kaartlezer of de Lightning-
naar-USB-camera-adapter (beide afzonderlijk verkrijgbaar). Op eerdere iPad-modellen gebruikt u 
hiervoor de iPad Camera Connection Kit (afzonderlijk verkrijgbaar). Deze kit bevat een SD-kaartlezer en 
een cameraconnector. 

1. Sluit de SD-kaartlezer of cameraconnector aan op de Lightning-connector of de 30-pins 
dockconnector van uw iPad. Een SD-geheugenkaart gebruiken: Plaats de kaart in de sleuf op de SD-
kaartlezer. Gebruik daarbij niet te veel kracht. Het kaartje past slechts op één manier in de kaartlezer. 

Een camera of iOS-apparaat aansluiten: Gebruik de USB-kabel die bij de camera of het iOS- apparaat 
is geleverd en sluit deze aan op de USB-poort van de cameraconnector. Als u een iOS-apparaat 
gebruikt, controleert u of dit is ingeschakeld en is ontgrendeld. Als u een camera aansluit, controleert 
u of de camera is ingeschakeld en is ingesteld op het overbrengen van foto's. Meer informatie is te 
vinden in de documentatie bij de camera. 

2. Ontgrendel de iPad. !
3. De Foto's-app wordt automatisch geopend en de foto's en video's die u kunt importeren worden 

weergegeven. !
4. Selecteer de foto's en video's die u wilt importeren. !

Alle onderdelen importeren: Tik op 'Importeer alles'. 
Enkele onderdelen importeren: Tik op de gewenste onderdelen. De geselecteerde foto's en video's 
worden met een vinkje gemarkeerd. Tik vervolgens op 'Importeer' en daarna op 'Importeer selectie'. 

5. Na het importeren kunt u de foto's en video's op het geheugenkaartje, de camera of het iOS- 
apparaat bewaren of wissen. !

6. Koppel de SD-kaartlezer of cameraconnector los. !
7. De foto's die u hebt geïmporteerd, staan vermeld in een nieuwe gebeurtenis in het album 'Laatste 

import'. !
!
!
!
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Foto's importeren vanaf de computer (synchroniseren) via iTunes 

Sluit de iPad met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer. Door de iPad op uw computer aan te 
sluiten, kunt u gegevens, muziek en ander materiaal met iTunes synchroniseren. U kunt uw materiaal ook 
draadloos met iTunes synchroniseren. Om de iPad met uw computer te gebruiken, hebt u het volgende 
nodig: 

• Een Mac met een USB 2.0- of 3.0-poort of een pc met een USB 2.0-poort en een van de volgende 
besturingssystemen: 

- OS X versie 10.6.8 of hoger 

- Windows 8, Windows 7, Windows Vista of Windows XP Home of Professional met Service Pack 3 of 
hoger 

• iTunes, te downloaden vanaf www.itunes.com/nl/download 

U kunt de iPad op elk moment van uw computer loskoppelen, tenzij het apparaat actief wordt 
gesynchroniseerd met uw computer. Controleer boven aan het iTunes-scherm op uw computer of op de 
iPad of de synchronisatie wordt uitgevoerd. Als u de verbinding verbreekt terwijl het apparaat wordt 
gesynchroniseerd, is het mogelijk dat sommige gegevens pas worden gesynchroniseerd wanneer u de 
iPad opnieuw op de computer aansluit. 

Synchroniseren met iTunes 

Door het apparaat te synchroniseren met iTunes kopieert u gegevens van uw computer naar de iPad en 
omgekeerd. U kunt uw iPad synchroniseren door het apparaat met de meegeleverde USB-kabel op de 
computer aan te sluiten. U kunt ook in iTunes instellen dat het apparaat draadloos wordt 
gesynchroniseerd via Wi-Fi. U kunt in iTunes instellen dat muziek, foto's, video's, podcasts, apps en meer 
automatisch wordt gesynchroniseerd. Voor informatie over het synchroniseren van de iPad opent u iTunes 
op uw computer en kiest u 'iTunes Help' uit het Help-menu. 

Draadloos synchroniseren: Sluit de iPad op uw computer aan met de meegeleverde USB-kabel. Selecteer 
uw iPad in iTunes op de computer, klik op 'Overzicht' en schakel 'Synchroniseer met deze iPad via Wi-
Fi' (Mac) of 'Met deze iPad synchroniseren via Wi-Fi' (Windows) in. 

Wanneer Wi-Fi-synchronisatie is ingeschakeld, wordt de iPad gesynchroniseerd wanneer deze is 
aangesloten op een stroombron, de iPad en uw computer met hetzelfde draadloze netwerk verbinding 
hebben en iTunes op de computer is geopend. 
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