Roteer,
verbeter,
rode ogen en
snij bij

Foto’s
bewerken

iPad

OMA

Zonder aparte
apps aan te schaffen kunt u al een
aantal eenvoudige
bewerkingen doen.
De standaard iPad
app ‘Foto’s’ biedt
4 bewerkingen:
‘Roteer’, ‘Verbeter’,
‘Rode ogen’ en
‘Snij bij’.

Het icoon van
de ‘Foto’s’-app
staat standaard
onderin beeld
op ieder scherm.

ipadoma.nl
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Een foto draaien
Bovenstaande foto is staand afgedrukt, maar bij
het importeren op de iPad niet staand afgebeeld.
Start de ‘foto’s’
app door op
het icoon te
tikken.

1.
2.

Tik op de foto die u wilt bewerken.
Bovenin het scherm ziet u rechts een aantal knoppen:
‘wijzig’ ‘Diavoorstelling’, het verstuur symbool en het vuilnisbakje
Let op! De knoppen verdwijnen na 5 seconden.
U haalt ze weer tevoorschijn door ergens op
de foto te tikken.
1.

Klik op de knop
‘Wijzig’.

2.

Boven in het
scherm verschijnt
de tekst : ‘Bewerk
foto’

Lees verder bij de volgende afbeelding...
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Vervolg...
3.
4.

Onderin het scherm verschijnen de volgende knoppen:
‘Roteer’ – ‘Verbeter’ – ‘Rode ogen’ – ‘Snij bij’

We gaan beginnen met het draaien van de foto met een kwart slag (90 graden).
Wanneer u een foto ‘liggend’ hebt genomen, dus met de lange zijden aan de
boven en onderkant, en u wilt deze foto eigenlijk ‘staand’ hebben dan kunt u dit
met de knop ‘Roteer’ aanpassen. 1 maal op de knop drukken draait de foto 90
graden tegen de klok in.
Tik op de knop ‘Roteer’.
De foto wordt nu 90 graden tegen de klok in geroteerd.
Wilt u de foto juist de andere kant op gedraaid hebben? Tik dan nog 2 keer op
‘Roteer’. De foto staat nu op z’n andere lange zijde.
Bent u te ver gedraaid, of ziet u dat het draaien niet het gewenste effect oplevert dan kunt u met de ‘Herstel’ knop (linksboven) de foto weer terugdraaien.
U kunt de herstelknop meerdere keren gebruiken om terug te gaan naar een
eerdere situatie. Als u terug wilt gaan naar de oorspronkelijke foto kunt u ook de
knop ‘Terug naar origineel’ tikken.
Bent u tevreden over de foto? Tik op de gele ‘Bewaar’ knop.
De foto wordt nu opgeslagen op de fotorol.
Let op: De originele foto is nu gewijzigd!

Voor snelle oma’s...
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Start de ‘foto’s’ app door er op te tikken.
Tik op de foto die u wilt bewerken.
Klik op de knop ‘Wijzig’.
Tik op de knop ‘Roteer’.
? Tik dan nog 2 keer op ‘Roteer’
Tik op de gele ‘Bewaar’ knop.

bekijk meer tips en trucs op: ipadoma.nl
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Een foto verbeteren
Start de ‘foto’s’ app door er op te tikken.
1.
2.

Tik op de foto die u wilt bewerken.
Bovenin het scherm ziet u rechts een aantal knoppen: ‘wijzig’ ‘Diavoorstelling’, het verstuur symbool en het vuilnisbakje

Let op! De knoppen verdwijnen na 5 seconden. U haalt ze weer tevoorschijn
door ergens op de foto te tikken.
3.
4.
5.

Klik op de knop ‘Wijzig’.
Boven in het scherm verschijnt de tekst : ‘Bewerk foto’
Onderin het scherm verschijnen de volgende knoppen:

De knop ‘Verbeter’ zorgt ervoor dat de foto lichter wordt gemaakt. Onderbelichte delen worden daardoor beter zichtbaar.
6.

Tik op de knop ‘Verbeter’.

U ziet dat de foto iets lichter wordt. Links onder in de hoek staat ‘Verbeter aan’
zodat u weer dat u naar de verbeterde foto kijkt.
Wanneer het effect u niet bevalt kunt u de correctie verwijderen door nogmaals
op de knop ‘Verbeter’ te tikken. Dan komt ‘Verbeteren uit’ in beeld.
Heeft u de foto verbeterd en bevalt de wijziging u?
Druk op de gele ‘Bewaar’ knop rechts bovenin.
Let op! De originele foto is nu verbeterd.
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Rode ogen verminderen
Start de ‘foto’s’ app door er op te tikken.
1.
2.

Tik op de foto die u wilt bewerken.
Bovenin het scherm ziet u rechts een aantal knoppen: ‘wijzig’ ‘Diavoorstelling’, het verstuur symbool en het vuilnisbakje

Let op! De knoppen verdwijnen na 5 seconden. U haalt ze weer tevoorschijn
door ergens op de foto te tikken.
3.
4.
5.

Klik op de knop ‘Wijzig’.
Boven in het scherm verschijnt de tekst : ‘Bewerk foto’
Onderin het scherm verschijnen de volgende knoppen:

Tik op de knop ‘Rode ogen’ Onderin het scherm verschijnt de tekst “Tik op elk
rode oog. Tik nogmaals om te herstellen.”
6.

Tik op de rode ogen.

U ziet meteen wat het effect wordt. Wordt ook een verkeerd deel van de foto gewijzigd? Tik nogmaals op de rode ogen. Nu worden de vlekken weer verwijderd.
Vergroot het gezicht waar u rode ogen in ziet door met uw vingers te ‘spreiden’.
Probeer nogmaals met tikken de rode ogen te verwijderen. Ook hier kunt u nog
‘Annuleren’, ‘Herstellen’ en ‘Terug naar origineel’.

Bent u tevreden? Tik op
de gele knop ‘Pas toe’.
U kunt nu nog andere
bewerkingen doen of
meteen opslaan. Tik op
de gele ‘Bewaar’ toets.

Voor snelle oma’s...
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Start de ‘foto’s’ app door er op te tikken.
Tik op de foto die u wilt bewerken.
Klik op de knop ‘Wijzig’.
Tik op de knop ‘Rode ogen’
Tik op de rode ogen.
Bij verkeerde vlekken: Tik nogmaals op de rode ogen
Vergroot het gezicht waar u rode ogen in ziet door met uw vingers te
‘spreiden’.
Probeer nogmaals met tikken de rode ogen te verwijderen.
Tik op de gele knop ‘Pas toe’.
Tik op de gele ‘Bewaar’ toets.

bekijk meer tips en trucs op: ipadoma.nl
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De foto bijsnijden
Soms hebt u een prachtige foto gemaakt, maar staat er net iets in beeld wat
stoort. Of zou het iets mooier zijn als het onderwerp van de foto nadrukkelijker in beeld zou staan. U kunt dan de foto bijsnijden.
Start de ‘foto’s’ app door er op te tikken.
1.
2.

Tik op de foto die u wilt bewerken.
Bovenin het scherm ziet u rechts een aantal knoppen: ‘wijzig’, ‘Diavoorstelling’, het verstuur symbool en het vuilnisbakje

Let op! De knoppen verdwijnen na 5 seconden. U haalt ze weer tevoorschijn
door ergens op de foto te tikken.
3.
4.
5.

Klik op de knop ‘Wijzig’.
Boven in het scherm verschijnt de tekst : ‘Bewerk foto’
Onderin het scherm verschijnen de volgende knoppen:

6.

Tik op de knop ‘Snij bij’.

In de foto ontstaat een kader met hulplijnen. Op de hoeken van
het kader ziet u verdikte hoekjes. Op deze hoekjes kunt u drukken.
U kunt zo’n hoekje verslepen: wanneer u uw vinder op zo’n hoekje
laat staan en dan uw vinger beweegt beweegt het hoekje mee over
de foto. Wanneer u uw vinger van de foto afhaalt wordt de foto
aangepast aan het kader dat u met slepen hebt gemaakt.
Zet uw vinger op een hoekje.
Sleep het hoekje een eind naar het midden van de foto.

7.

Laat het hoekje los

De foto wordt nu groter gemaakt en aangepast aan het kader. Op deze manier
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kunt u ook de andere hoekjes verslepen. Het gedeelte binnen het kader wordt de
nieuwe foto.
Niet tevreden? Tik op de knop ‘Herstel’ voor 1 stapje terug of op de knop ‘Terug
naar origineel’ om helemaal overnieuw te beginnen.
Tevreden? Druk op de knop ‘Snij bij’ rechts bovenin.
De foto wordt nu uitgesneden volgens uw wens.
U kunt ook nu nog terug met annuleer, herstel, of terug naar origineel.
Bent u nu nog steeds tevreden?
Tik dan op de gele ‘Bewaar’ knop.
U heeft de foto bijgesneden.

Voor snelle oma’s...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Start de ‘foto’s’ app door er op te tikken.
Tik op de foto die u wilt bewerken.
Klik op de knop ‘Wijzig’.
Tik op de knop ‘Snij bij’.
Zet uw vinger op een hoekje.
Sleep het hoekje een eind naar het midden van de foto.
Laat het hoekje los
Tik eventueel op de knop ‘Herstel’
Druk op de knop ‘Snij bij’ rechts bovenin.
Tik dan op de gele ‘Bewaar’ knop.

bekijk meer tips en trucs op: ipadoma.nl

We wensen u veel plezier bij het verfraaien
en corrigeren van uw
foto’s. Op onze website www.ipadoma.nl
vindt u nog veel meer
handige uitleg en tips
voor leuke apps.
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