
YI 360° APP 
YI 360° CAMERA 
Via deze app kan je de 360° video’s 
van deze camera rechtstreeks op je 
smartphone of tablad opnemen.

Zet de 360° camera op de statief 
en stabiel neer. Zet de camera aan. 
Meer uitleg over het gebruik van de camera? 
Neem de fiche van de camera erbij!

Open de YI 360°-app. Bij ‘camera’ zie je het screenshot 
hiernaast indien je niet met de wifi van de camera verbonden 
bent. Ben je wel verbonden zal je het beeld van de camera 
zien.  Je kan met je vingers rondraaien in het beeld.
Je kan zowel een video, foto als timelapse maken. 
Druk op de witte/rode knop om te starten en te stoppen.
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2 Je zal nu je smartphone of tablad met de wifi van de 
camera moeten verbinden. Dit doe je door de app 
‘instellingen’ te openen. Je kiest voor wifi en verbind 
met volgend netwerk: YI360_123456_5G.OSC 
Paswoord: 1234567890

3

Je kan, hoe jij je beeld ziet, aanpassen. Door op volgend 
icoontje te klikken verander je de manier waarop je het 
beeld te zien krijgt.

!

4 Bij camera settings is het 
belangrijk dat je bij ‘distance’ 
aanduidt wat je aan het filmen 
bent:
 
INDOOR - OUTDOOR - SELFIE 
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Bij ‘camera’ zie je 
opgenomen video’s en foto’s 
die nog niet op je GSM 
opgeslaan zijn. 

Je kan ze reeds bekijken 
maar de kwaliteit is nog niet 
optimaal. 

(vooral voor testfilm/
-foto’s)

Wanneer een video/foto aanklikt, heb je de mogelijkheid om ze in 
VR-modus te bekijken met je smartphone en een accessoire-bril! 
klik de video aan, en klik rechtsonder op de drie puntjes. 
Nu kan je VR-modus aanzetten. 

Wanneer je op ‘export’ klikt wordt de video of foto 
opgeslagen tussen je foto’s op je apparaat.
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Wanneer je een definitieve foto en video hebt.  
Sla je deze op in HD. Deze zal bij ‘Locals’ komen en kan je altijd 
bekijken, ook al ben je niet verbonden met de camera.

! Je kan de video of foto ook rechtstreeks delen op sociale media.
Vraag hierbij aan de leerkracht om in te loggen op het juiste account.
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