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Het geheugenkaartje leegmaken 
1. De interface ‘filmpjes en beelden’ 

1. Klik op de interface op de knop “Download videos and images”  

 

2. U komt op de pagina waar u de opgenomen foto’s en filmpjes kunt beheren. Ze 

worden als miniaturen weergegeven. 

 

Aan het blauwe symbooltje boven elke miniatuur ziet u dat het hier over een foto, een filmpje 

of een reeks met de functie ‘Timelapse’ () genomen foto’s gaat. Bij de fotoreeksen staat het 

aantal foto’s tussen haakjes (in dit voorbeeld: 2 foto’s met een totale bestandgrootte van 379 

Kb).  

U kunt elk afbeelding apart aanvinken in de rechterbovenhoek  
van de miniatuur. 

 



  

 

 2 

 

3. Boven de miniaturen ziet u een geheugenbalk  

De groene balk toont u hoeveel plaats er is op de geheugenkaart en hoeveel ervan ingenomen 

is (in % en in megabytes). Op de geheugenkaart staat het besturingssysteem van de Raspberry 

pi: daarom is de kaart reeds voor 60 % vol, ook al is er geen enkele foto of film opgenomen.  

OPMERKING: Laat het geheugenkaartje van de camera nooit tot meer dan 90 % vollopen.  

Om dit vermijden:  

• Download regelmatig de foto's en filmpjes en wis ze dan van het geheugenkaartje. 

• Kies een aangepaste opnamemodus en een lagere beeldkwaliteit om het aantal 
bestanden of de grootte ervan te verlagen (zie gebruikshandleiding van de 
camera) 

• Selecteer de modus “TimeLapse” met een opname van enkele uren tijdens de 
schoolvakanties.  

Zodra het kaartje voor bijna 90 % gevuld is, kunnen zich heel wat bugs voordien! Het kan dat 

uw camera toont dat de geheugenkaart 100% vol is hoewel je alle beelden verwijderd hebt.  

 

Volg dan de tutorial  “uw geheugenkaartje manueel leegmaken” die u kunt downloaden van 

de afdeling ‘Documentatie’ van de website.  

4. Onder deze balk vindt u verschillende mogelijkheden om de beeldopnames te 

sorteren.  

o ‘Thumb’: Hiermee bepaalt u de grootte van de miniaturen.  

o ‘Sort’: U kunt de beelden in stijgende of opgaande volgorde sorteren (ze 

staan in chronologische volgorde, maar wel volgens ‘type’ van beeld). 

o ‘Types’: U kunt de afbeeldingen selecteren volgens type (foto’s, filmpjes of 

beide) om ze te zien.   

o ‘Filter’: filteren volgens de datum van opname (van 0 tot 24 uur tot 8 dagen 

en meer).   

Vergeet niet dat u moet klikken op de knop ‘update’ om uw acties uit te laten voeren.  
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5. Boven de geheugenbalk staan de mogelijkheden om afbeeldingen te selecteren.  

 

• ‘Select None’: vink alle afbeeldingen uit. 

• ‘Select All’: vink alle afbeeldingen uit (dan ziet u  bovenaan de miniaturen).  

• ‘Delete Sel’: wis alle aangevinkte afbeeldingen.  

• ‘Delete All’: wis alle afbeeldingen. 

• ‘Get Zip’: hiermee downloadt u de aangevinkte afbeeldingen. 

2. De beelden op uw computer downloaden 

Voordat u de geheugenkaart leeg maakt, moet u eerst de beelden downloaden. Zie 

hieronder hoe dit in zijn werk gaat. 

1. Vink ( ) de afbeeldingen aan die uw wil downloaden. 

 

2. Download de afbeeldingen door op “Get Zip’ te klikken. 

Naargelang uw browser zal er onderaan (Google Chrome) of bovenaan uw pagina een 

map verschijnen. U vindt die ook als u ‘chrome://downloads/’ in de pagina van Google 

Chrome invoert.  

 

3. Open de map, die verschillende submappen bevat: uiteindelijk komt u bij de foto’s 

en filmpjes (in de map Media). 

4. Sla deze afbeeldingen op in een map op uw computer.  
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3. Het geheugenkaartje van de camera leegmaken. 

Nadat u de beelden gedownload en opgeslagen hebt, klik dan op ‘Delete All’ om de 

afbeeldingen van de SD-kaart te verwijderen. De geheugenkaart moet dan ongeveer voor 

60 % vol zijn.  

4. Op uw camera staat geen ‘Get Zip’-knop? 

Een aantal camera’s van XperiBIRD.be hebben geen ‘Get Zip’-knop. Als dat dit bij u zo is, volg 

dan de instructies in de tutorial ‘Get Zip’, die u van onze afdeling ‘Documentatie’ op onze 

website kunt downloaden. In enkele minuten tijd heeft ook uw camera deze knop.  

5. Nog vragen ?  

Bekijk de andere tutorials in de afdeling ‘documentaties’ of de vragen bij de FAQ.  

Bij de minste vraag kan u schrijven naar info@xperibird.be. 
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