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1. Checklist 

Hieronder staat een korte checklist om door te nemen voordat je de vlogkit gaat gebruiken 

 Heb je de vlogkit gereserveerd? 

 Is de vlogkit compleet? (Zie pagina inhoud vlogkit) 

 Zijn alle batterijen opgeladen? 

Het wachtwoord van de iPhone is: 1917 oftewel [invoegen cijfers] 

 

2. Quickguide 

Filmen met stabilizer en iPhone 7 / 8 

1. Plaats de iPhone in de stabilizer. Zorg dat de iPhone goed vast zit. 

2. Open op de iPhone de app ‘DJI GO’. 

3. Zet de stabilizer aan door het schuifknopje aan de zijkant van de handgreep een seconde lang 

omlaag te schuiven. 

4. Druk op de rode knop op het scherm van de iPhone om te starten met filmen.  

(Als je een witte knop ziet ipv een rode knop dan staat de app op foto-modus. Via het video-icoontje 

linksboven in het scherm schakel je over naar video-modus.) 

5. Door de rode knop nog een keer in te drukken stop je weer met filmen. 

Handig om te weten 

- Het wachtwoord van de iphone is: 1917 (jaartal oprichting eerste rechtsvoorganger ID College) 

- De iPhone en de stabilizer zijn verbonden via Bluetooth. Dit moet aan staan op de iPhone. Staat 

bluetooth uit? Ga naar Instellingen > Bluetooth en zet Bluetooth aan. 
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3. Inhoud vlogkit 
 
De vlogkit bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

iPhone 

 

Oplader iPhone 

 

Stabilizer 

 

Oplaadkabel stabilizer (USB) 

 

Extra accu stabilizer 

 

Snellader accu stabilizer 

 

USB Powerbank 

 

Oplaadkabel USB Powerbank 

 

Verlengstok voor stabilizer 

 

Voetstuk stabilizer (vormt samen met de verlengstok een statief) 

 

Koptelefoon iPhone 

 

Adapter iPhone lighting port naar audiojack 
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4. Reserveren 
 
Om de Vlogkit te gebruiken moet je de vlogkit reserveren. Je kunt de Vlogkit reserveren via de resveringslijst. 
Dit excel-bestand is te vinden in de map: 
 

 Samenwerkingsomgeving Marketing & Communicatie mboRijnland\Team 

Online\Handleidingen\ 

 

5. Aansprakelijkheid 
 

Op dit moment is er nog geen verzekering afgesloten voor de Vlogkit. Hier wordt aan gewerkt. Tot die tijd is 
de reserveerder persoonlijk aansprakelijk bij schade of diefstal. Zodra hier meer over bekend is zal dit binnen 
de dienst gecommuniceerd worden. 
 
 

6. Bestanden overzetten van iPhone naar laptop/computer 
 
Foto’s & video’s importeren naar Mac 
 
Het importeren van bestanden gaat het makkelijkst via de standaard foto-applicatie van de Mac. 

 Sluit de iPhone aan op de Mac met een USB-kabel. 

 Ontgrendel de iPhone. 

 De eerste keer dat je de iPhone op je Mac aansluit krijg je de vraag of je deze computer vertrouwt. 
Druk op de knop ‘vertrouw. 

 Open de app Foto’s/Photos. 

 In het menu links van het scherm verschijnt de iPhone onder het kopje ‘Import’. 

 Klik de iPhone aan.  

 Selecteer de foto’s en video’s die je wilt importeren en klik op de blauwe knop rechtsboven om de 
geselecteerde bestanden te importeren. 

 De geïmporteerde bestanden verschijnen nu bij het kopje ‘Last Import’ in het linkermenu. 

 Ga nu naar ‘Finder’ en open de map waar je de foto’s naartoe wilt verplaatsen in een nieuw venster. 

 Sleep de foto’s vanuit het Photos-venster naar de map waar je ze naartoe wilt verplaatsen. 
 

Foto’s & video’s importeren naar een Windows computer 
 
Op een Windows computer is het eenvoudig om bestanden te importeren. Dit gaat op eenzelfde manier als 
het importeren van bestanden van een USB-stick.  

 Sluit de iPhone aan op de computer met een USB-kabel. 

 Ontgrendel de iPhone. 

 De eerste keer dat je de iPhone op de computer aansluit krijg je op de iPhone een melding met de 
vraag of je deze computer toegang wil geven tot foto’s en video’s. Druk op ‘Sta toe’. 

 Het is mogelijk dat je op de iPhone een melding krijgt met de vraag of je deze computer vertrouwt. 
Druk op de knop ‘Vertrouw’. 

 De iPhone wordt nu herkend als een externe schijf (vergelijkbaar met een USB-stick of een memory 
card). 

 De iPhone verschijnt in het overzicht van harde schijven en externe schijven onder ‘Computer’. 

 Klik in dit overzicht op ‘Apple iPhone’. 

 Open de map ‘DCIM’ en klik eventueel door tot je gewenste bestanden hebt gevonden.  

 Kopieer of sleep de bestanden van de iPhone naar een map op de computer. 


