
Bestandsoverdracht SD-card 
met iPhone
Benodigdheden:
• iPhone met minimaal besturingssysteem iOs 12
• Apple Lightning to sd-card camera reader 
• Sd-card
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• Plaats de SD-cardreader met de SD-card in de iPhone en 
ontgrendel je telefoon.  

• Zoek de ‘bestanden’ applicatie van de iPhone met 
behulp van de zoekfunctie. 

• De zoekfunctie gebruik je door je vinger op het scherm 
te plaatsen (bijv. in de aangegeven witte cirkel) en deze 
naar beneden te schuiven.
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• Zoek naar de app ‘bestanden’ via de zoekfunctie van de 
iPhone en open de app.

STAP 2
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• Zoek onder het kopje ‘locaties’ naar de SD-card. In 
dit geval is de naam van de SD-card ‘no name’. Dit is 
afhankelijk van hoe je de SD-card genoemd hebt. 

• Open de SD-card door erop te klikken.

STAP 3
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• Hier zie je alle bestanden en/of beeldmateriaal dat op 
de SD-card staat.

• Open het menu door op de ‘drie puntjes’ rechtsboven in 
het scherm te klikken.

STAP 4
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• Kies ‘selecteer’. Nu kun je de foto’s of video’s naar 
keuze selecteren die je wilt gaan versturen naar iemand 
anders of een andere telefoon/computer.

STAP 5
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• Kies de foto’s of bestanden die je wilt versturen naar 
een andere telefoon/computer door deze aan te klikken.

• Vervolgens klik je linksonder in de hoek op het symbool 
voor te delen wat is aangegeven met een pijl.

STAP 6
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• In de aangegeven rij met apps kun je kiezen met welke 
app (zoals mail, WhatsApp of een andere applicatie) 
je de door jouw geselecteerde bestanden of foto’s kun 
versturen.

Heb je een vraag over bestandsoverdracht vanaf een 
onze inspectiesystemen? Neem contact met ons op. Bel 
naar +31 (0)499 49 45 90 of mail info@camtronics.nl.

Wij helpen je graag verder.

STAP 7
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