
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Stellar Phoenix Photo Recovery 7.0 
 
                           
                         Gebruikershandleiding 
  

  



Overzicht 

Digitale multimedia bestanden kunnen per ongeluk worden verwijderd bij het verwijderen van bestanden 
of bij het formatteren van de opslag. Bestanden kunnen ook verloren raken dankzij gebreken aan het 
opslagtoestel. Maar nu hoef je je geen zorgen meer te maken wanneer afbeeldingen, audio bestanden of 
video bestanden zijn verwijderd of verloren zijn geraakt van de harde schijf van je computer, pen schijf of 
geheugenkaart. 
 

Stellar Phoenix Photo Recovery 
software kan alle verloren 
afbeeldingen en media bestanden 
eenvoudig herstellen. Het 
ondersteunt een reeks digitale 
foto bestand formaten, audio 
bestand formaten, en video 
bestand formaten voor herstel. 
Bijna alle populaire merken 
camera's worden ondersteund 
door de software. Als het 
bestandstype niet in de lijst van 
ondersteunde formaten staat, kan 
het worden toegevoegd door de 
Add Header functie van het 
hulpmiddel te gebruiken. Zelfs 
indien de verloren media 
bestanden worden opgeslagen op 
een geheugenkaart, kunnen ze 
effectief gevonden worden door 
de foto herstel software. 
 
Digitale kaartlezer of externe 
opslagmedia worden ook 
ondersteund door Stellar 
Phoenix Photo Recovery. 
Wanneer je een opslagtoestel 
aan de computer koppelt, moet je 
computer het herkennen voordat 
het de herstelsoftware er op laat 
draaien. Computer wijst een 
schijfletter toe aan alle 
herkenbare kaartlezers of externe 
opslagmedia. 
 
Stellar Phoenix Photo Recovery 
voert een scan uit om alle 
herstelbare afbeeldingen en 
media bestanden te vinden. Een 
voorbeeld van de gescande 
afbeeldingen en media bestanden 
wordt gegeven. Een scan 
informatiebestand van de 
gescande opslagmedia kan 
worden opgeslagen. Dit 
opgeslagen scan 
informatiebestand kan later 

 
 
 

Stellar Phoenix Photo Recovery Ho of scherm 



worden gebruikt om verloren 
afbeeldingen en media bestanden 
te herstellen met hulp van Stellar 
Phoenix Photo Recovery. 

 
Wat is er Nieuw in Deze Versie? 
 
 Nieuwe en verbeterde gebruikersinterface. 

 Ondersteuning voor EI Capitan. 

 Ondersteuning voor versleutelde drive. 

 Ondersteuning voor Unicode. 

 Ondersteuning van vier weergaveresultaten - gedetailleerde weergave, lijstweergave, thumb 

weergave en cover flow weergave. 

 Geavanceerde voorkeuren voor Voorbeeld, Header toevoegen en Header bewerken. 

 Verbeterde ondersteuning voor HFS+, FAT32, ExFAT, NTFS en NTFS.  

 Ondersteuning voor MXF videos, Drie camera model van HD-MOV, Adobe EPS (Mac) en Adobe 

EPS (Windows). 

 Voorbeeldweergave ondersteuning voor corrupte bestanden in de veilige modus,zowel in de 

miniatuurweergave als voorbeeldweergave. 

 Optie om bestand(en) en de map(pen) met de spatiebalk aan en uit te vinken voor het herstel. 

 Optie om foto's met de schuif in en uit te zoomen voor miniatuurweergave. 

 Geschatte tijdweergave voor scanproces. 

 Verbeterde afgeronde vooruitgang voor het creëren van Afbeelding in plaats van het raster. 

 Geoptimaliseerd Windows herstellen hervatten op één pagina voor Disk Image, Volume Image en 

informatie opgeslagen scan. 

 

 Belangrijkste kenmerken  
 

 Nagenoeg alle ondersteunde bestandsformaten hebben een update gehad voor verbeterd 

herstel. 

 Ondersteunt thumbnail herstel voor foto bestandsformaten. 

 Weergeeft verwijderde bestanden en plaatst ze in een boomstructuur (voor FAT, exFAT en NTFS 

bestandssystemen). 

 Ondersteunt herstel van bestanden met originele markering van tijd, cameramodel/ naam, 

resolutie en bestandsnaam, indien beschikbaar. 

 Ondersteunt extra boomweergave (Klassiek en Bestandslijst) voor volumescan (van FAT, exFAT 

& NTFS bestandssystemen). 

 Snel herstel van verloren afbeelding en media formaten. 

 Ruw herstel van opslagtoestellen. 



 Herstel van defecte geheugenkaart. 

 Herstel van bestanden van geformatteerde geheugenapparaten. 

 Ondersteunt het creëren van afbeelding van het geheugen voor herstel in latere fase. 

 Ondersteunt een reeks mediaformaten voor herstel. 

 Gebruiker kan herstel hervatten met hulp van .dmg bestand, of scaninformatie. 

 Weergeeft voorbeeld van gevonden foto's, audio en video bestanden. 

 Ondersteunt alle typen geheugenkaart toestellen. 

 Ondersteunt het scannen van 2 terabyte aan opslagruimte. 

 Weergeeft optie om kopjes toe te voegen. 

 Automatisch verversen van de lijst van extra opslagtoestellen. 

 Nieuwe gebruikersvriendelijke interface (met mogelijkheid om opnieuw te rangschikken). 

* Voor een volledige lijst van ondersteunde bestanden, klik hier. 

  



Waarom Stellar Phoenix Photo Recovery? 

Stellar Phoenix Photo Recovery bevat vele functies. Het voert een algehele scan uit van het 
geprefereerde opslagtoestel en herstelt alle herstelbare verloren media bestanden. Herstel van 
afbeeldingen, video bestanden en audio bestanden wordt eenvoudig uitgevoerd 
 
Herstel Verwijderde/Verloren digitale Foto's 
 
Stellar Phoenix Photo Recovery  is in staat om alle verloren en verwijderde foto's van alle soorten 
digitale opslagtoestellen te herstellen. Zelfs als het opslagtoestel is geformatteerd, beschadigd of defect 
is, kan de software de afbeeldingen erop eenvoudig herstellen. Canon (CR2 /CRW), EPSON (ERF), 
Fujifilm (RAF), Kodak (K25 /KDC /DCR), Konica Minolta (MRW), Leaf (MOS), Mamiya (MEF), Nikon 
(NEF, NRW), Olympus (ORF), Panasonic (Raw), Pentax (PEF), Sony (SR2, ARW, SRF), Sigma (X3F), 
RW2, PSP, JP2, PCT, DNG, DJVU,  PGM, Adobe EPS (Mac), Adobe EPS (Windows) and TGA foto 
formaten worden ondersteund door de software 

 

Herstel van Video Bestanden 
 
Photo Recovery software zorgt voor voorbeeld en herstel van 
verloren, verwijderde en onbereikbare video bestanden. 
Video herstel wordt gedaan zonder de visuele kwaliteit van de 
video's aan te tasten. . MP4, 3GP, AVI, DV, MPEG, Cannon 
Three Camera model of  HD-MOV, Matroska Video File 
(MKV), AVCHD Video File (MTS), Divx Encoded Movie File 
(DIVX), MOI Video File, Video Object File (VOB), OGG Media 
Player (OGM), 3G2, ASX, MTS, AJP, F4V, VID, TOD, 
HDMOV, MOV, MQV, M4B, M4V, WMV and SVI video 
bestandsformaten worden ondersteund door de applicatie 
 

Nota: Voor een hoge 
herstelratio, sla nieuwe data 
niet op op de schijf of de kaart 
die je hebt geformatteerd, of 
waarvan je foto's hebt 
verwijderd. 

 

 
Audio Bestand Herstel 

 
Nu kun je jouw verwijderde favoriete audio liedjesverzameling nog een keer horen. Stellar Phoenix 
Photo Recovery heeft herstel van verloren liedjes, karaoke, muziekcomposities of andere verloren 
audio bestanden mogelijk gemaakt. Audio bestanden die herstelbaar zijn door de software, zijn RPS, 
MP3, AU, WAV, MIDI, OGG, AIFF, RM, WMA, RA, M4P, M4A, ACD, AMR,  AT3, CAFF, DSS, IFF, 
M4R, NRA, and SND bestanden 

 
 
Herstelt Foto's die in Memory Card van Camera 
 
Alle merken en modellen van camera's worden ondersteund door Stellar Phoenix Photo Recovery. 
Foto verloren dankzij verwijdering en formattering van de geheugenkaart, die bij de camera zit, wordt 
hersteld. RAW herstel van foto's van camera's, gefabriceerd door Sony, Nikon, Canon, Samsung, 
Pentax, Minolta, Kodak, Sigma, Fuji, Olympus, Epson, Mamiya and Panasonic worden ondersteund 
 
Geheugenkaart Herstel 
 
Verwijderbare opslagmedia wordt ondersteund door Stellar Phoenix Photo Recovery. Als je jouw 
afbeeldingen en andere multimedia bestanden hebt opgeslagen op geheugenkaarten, dan ondersteunt 
deze herstelapplicatie het herstel van verwijderde bestanden hiervan. De defecte of beschadigde 
interne of externe media zou moeten worden herkend door het Macintosh besturingssysteem. 
Geheugenkaarten, USB opslagtoestellen, Flash Cards, SD Card (Mini SD, Micro SD, and SDHC Card), 
CF Card, Mini Disks en alle andere Macintosh harde schijven worden ondersteund voor herstel 



 
Scan en Voorbeeld van Media Bestanden 
 
Stellar Phoenix Photo Recovery scant door het geprefereerde opslagtoestel en vindt alle 
afbeeldingen en andere media bestanden. Je kunt de herstelde bestanden zien in een voorbeeld. De 
scaninformatie kan worden opgeslagen om herstelprocessen in een later stadium te hervatten.  
 
Herstel een Specifieke Schijf/Volumeregio of Specifieke Bestandstypen 
 
De applicatie laat je een scan van een gewenste regio van de harde schijf uitvoeren. Media bestanden, 
gevonden in die regio, worden gegeven voor voorbeeld en herstel. Het is ook mogelijk om het 
geheugen te scannen, alleen voor de gewenste bestandstypen. 



Istallatie proceduren 

Alvorens de Stellar Phoenix Photo Recovery software te installeren, zorg ervoor dat uw systeem aan 
de volgende vereisten voldoet. 
 
Minimum Systeemvereisten 
 

 Verwerkingseenheid : Intel 

 Geheugen : 1 GB aanbevolen 

 Harde Schijf: 100 MB van de vrije ruimte 

 Besturingssysteem en: Mac OS X 10.6 en boven 
 
Om de software te installeren: 
 

1. Unzip het StellarPhoenixPhotoRecovery.dmg.zip file.  

2. Decomprimeren het zip bestand en dubbelklik op het dmg-bestand. Dit zal een virtueel volume 

'mounten' - Stellar Phoenix Photo Recovery. 

3. Dubbelklik op StellarPhoenixPhotoRecovery volume te openen Stellar Phoenix Photo 

Recovery toepassingsvenster. 

4. Sleep de Stellar Phoenix Photo Recovery-toepassing van het gemounte virtuele volume naar 

de Toepassingen-map. 

5. Dubbelklik op Stellar Phoenix Photo Recovery in de Toepassingen-map om de software te 

starten. 

6. Accepteer de Licentieovereenkomst en het hoofdvenster van de Stellar Phoenix Photo 

Recovery software zal worden getoond. 

 

Als u de software wilt verwijderen, sleept u Stellar Phoenix Photo Recovery van de Toepassingen-map 

naar de Prullenbak en zet u hem daar Nor. 

  



De Tool bestellen 

Hoe kun je Stellar Phoenix Photo Recovery 
 
Je kunt Stellar Phoenix Photo Recovery software online bestellen. Voor prijsopgave en om een 
bestelling te plaatsen, ga naar hier. 
 

Als je de demoversie van de software al gedownload en geïnstalleerd hebt,  klik direct op de   
Kopen knop in de werkbalk. 

  



Bestellen en Registreren 

Zodra de bestelling bevestigd is zult u per e-mail een pre-paid registratiesleutel ontvangen, waarmee u de 
software kunt registreren. 
  
Hoe het product te registreren: 

  

1. Klik op de Registreren-knop in de hoofdgebruikersinterface of selecteer Registreer in het Tools-
menu. Het registratievenster wordt dan getoond.  

2. Voer één van de volgende stappen uit: 

 Als u na aankoop van het product de registratiesleutel heeft, 

 Selecteer de 'Ik heb een sleutel om het product te registreren'-optie. Klik op OK. 

 Typ de sleutel in het tekstvak voor de Registratiesleutel. Klik op OK. 

 Als u het product moet aanschaffen, 

 Selecteer de 'Ik heb geen sleutel om het product te registreren'-optie. Klik op OK om 
online te gaan en het product te kopen. 

  

  



Hoe Updaten 

Stellar Phoenix Update Wizard helpt u in het up-to-date houden van uw applicatie. De update optie in de 
applicatie in in staat om de laatste updates te controleren en te installeren. De wizard controleert op de 
laatste kleine en grote versies die online beschikbaar zijn. Kleine versie kan eenvoudig via de update 
wizard worden gedownload. Echter, de grote versie beschikbaar moet worden aangeschaft. 
 
Als updates beschikbaar zijn voor het product, verschijnt de update wizard terwijl je Stellar Phoenix 
Photo Recovery draait. Terwijl de software geüpdatet wordt, is het aangeraden om alle actieve 
programma’s te sluiten. 
 
Om Stellar Phoenix Photo Recovery, bij te werken, kunt u een van de volgende dingen doen: 
 
Om automatisch te controleren: 
 

1. Draai Stellar Phoenix Photo Recovery. Update het Update-venster wordt getoond naast de 

hoofd-gebruikersinterface.  

2. Klik op de Update knop op de laatste kleine versie te downloaden of klik op de weergegeven link 

om de grote versie te downloaden. Het kan een paar seconden tot een paar minuten duren totdat 

de bestanden gedownload zijn Na succesvolle update zal de bijgewerkte applicatie direct worden 

gestart. Klik op Annuleren, om handmatig naar updates te zoeken.  

 
Om handmatig te controleren: 
 

1. Draai Stellar Phoenix Photo Recovery. 

2. In het Stellar Phoenix Photo Recovery-menu, klik op de Voorkeuren-optie. Voorkeuren venster 

wordt geopend. 

3. In het Voorkeuren scherm, Klik op de Update knop. 

4. Om continu te controleren op updates, klik op de Controleer nu op updates knop. 

5. Als er updates beschikbaar zijn, Update scherm zal worden weergegeven. Als er geen updates 

beschikbaar zijn, zul je een bericht krijgen: 'Uw software heeft alle nieuwste updates 

geïnstalleerd'.  

6. Klik op de Update knop om de laatste kleine versie te downloaden, of klik op de weergegeven 

link om de grote versie aan te schaffen. Het kan enkele seconden of minuten duren totdat de 

bestanden zijn gedownload. Na succesvolle update zal de bijgewerkte applicatie automatisch 

worden gestart. 

  



Stellar Ondersteuning 

Onze Technische Ondersteuninsdeskundigen hebben oplossingen voor al je vragen m.b.t. de Stellar 

Producten. 

 

Bel ons of Ga Oline naar onze ondersteunende afdeling op http://www.stellarinfo.com/support/ 

Voor prijsopgave en bestellingen, klik  http://www.stellarinfo.com/nl/koop.php?NLID=3 

Chat Live met een Online deskundige op http://www.stellarinfo.com/ 

Zoek in ons uitgebreid Kennisbestand op http://www.stellarinfo.com/support/kb/ 

Dien een verzoek in op http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php 

Stuur een e-mail naar Stellar Ondersteuning op support@stellarinfo.com 

 

Stellar Ondersteuning Helpline 

Maandag t/mo vrijdag[ 24 uur per 
dag ] 

 
USA (Tollfree- Pre Sales Queries) 

 
+1-877-778-6087 

USA (Post Sales Queries) +1-732-584-2700 

UK ((Europa) +44-203-026-5337 

Australie & Asia Pacific +61-280-149-899 

Nederland Pre & Post Verkoop 
Ondersteuning 

+31-208-111-188 

Wereldwijd +91-124-4326777 

Email Bestellingen   orders@stellarinfo.com 

  

http://www.stellarinfo.com/support/
http://www.stellarinfo.com/nl/koop.php?NLID=3
http://www.stellarinfo.com/
http://www.stellarinfo.com/support/kb/
http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php
mailto:support@stellarinfo.com?
mailto:orders@stellarinfo.com?subject=Purchase%20Order


Stellar Phoenix Photo Recovery Opstarten 

Volg een van de hieronder genoemde stappen om Stellar Phoenix Photo Recovery op uw Mac te 
draaien: 
 

 Dubbelklik op het Stellar Phoenix Photo Recovery-bestand in de Toepassingen-map, 

 Dubbelklik op de Stellar Phoenix Photo Recovery-bureaubladsnelkoppeling (als u er een 

aangemaakt heeft), 

 Klik op het Stellar Phoenix Photo Recovery-icoon in de dock (als het bestaat). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Hoofd Gebruikersinterface 

Hoofd Gebruikersinterface bevat menu’s, taakbalk, Herstel Foto's, Audio & Video, Image te creëren, 
hervat herstellen knop en veel andere gebruikersvriendelijke opties om het herstelproces te 
vereenvoudigen..Daarnaast kunt u items als pictogrammen, lijst, kolom en de cover flow lay-outs 
bekijken. Helpknop wordt ook geleverd om een snel beeld van de gebruikersgids te leveren.  
 
 

 
  



Menu's 

StellarPhoenixPhotoRecovery 
 

Over Stellar Phoenix Photo Recovery 
Gebruik deze optie om informatie te lezen 
over Stellar Phoenix Photo Recovery.  
 
Voorkeuren  
Gebruik deze optie om voorkeuren in te 
stellen om het proces naar uw wens aan te 
passen. 

 

 
Tools 
 

Registreren 
Na aankoop van een licentie kunt u deze optie gebruiken om uw exemplaar 
van de Stellar Phoenix Photo Recovery-toepassing te registreren. 

  
 

 

Help 
 

Help Onderwerpen... 
Gebruik deze optie om de 
hulphandleiding van Stellar Phoenix 
Photo Recovery te bekijken. 
 
Bestel Stellar Phoenix Photo 
Recovery 
Gebruik deze optie om de Stellar 
Phoenix Photo Recovery software te 
kopen. 
 
E-mail naar Stellar Support 
Gebruik deze optie om een e-mail te 
versturen voor ondersteuning voor elk 
probleem. 
 
Bekijk Support Gedeelte 
Gebruik deze optie om de 
supportpagina van stellarinfo.com te 
bekijken. 
 
Verstuur Aanvraag 
Gebruik deze optie om een Aanvraag 
te versturen naar stellarinfo.com. 
 
Bekijk Kennisbank Artikelen 

 

http://www.stellarinfo.com/nl/koop.php?NLID=3
mailto:support@stellarinfo.com
http://www.stellarinfo.com/support
http://www.stellarinfo.com/
http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php
http://www.stellarinfo.com/


Gebruik deze optie om de kennisbank 
artikelen van stellarinfo.com te 
bekijken. 

  

http://www.stellarinfo.com/support/kb/
http://www.stellarinfo.com/support/kb/
http://www.stellarinfo.com/


Tabbladen en Knoppen 

 
 
Herstel Foto's, Audio & Video bestanden 
 
Deze knop wordt gegeven in het hoofdscherm van Stellar Phoenix Photo Recovery. Gebruik dit om 
Herstel Foto's, Audio & Video. 
 
 

 
 
Hervat Herstellen 
 
Gebruik dit tabblad om Hervat Herstellen hetzij van opgeslagen scan informatie of een beeldbestand. 
 

 
 
Image te Creëren 
 
Gebruik dit tabblad om een beeld van de voorkeur opslagmedium voor herstel te creëren in een later 
stadium. 
 

 
 
 Nu Scannen 
 
Deze knop begint het scanproces.  
 
 

 
 
Ondersteunde bestandsformaten 
 
Dit tabblad toont de bestandstypen van waaruit u de gewenste bestandstypen kunt selecteren voor het 
scannen. 
 

 
 
Selecteer Regio 
 
Dit tab staat je toe de verscheidenheid van harde schijven/volumeruimte, die zal worden gescand voor 
media bestanden, te specificeren. 



 

 

Voorkeuren  
Gebruik deze knop om set Voorkeuren voor Stellar Phoenix Photo 
Recovery. 
 

 

Help 
Klik op deze knop om de gebruiker hulpgids te openen. 
 

 

Registreren 
Gebruik deze knop om Registreren Stellar Phoenix Photo Recovery te 
registreren. 
 

 

Koop 
gebruik deze knop om  Kopen Stellar Phoenix Photo Recovery online. 
 

 

Terug 
Klik wanneer dan ook op deze knop om naar voorgaand scherm van het 
huidige scherm te gaan. 
 

 

Nu Scannen 
Klik op deze knop om het scanproces te starten in de optie Herstel Foto's, 
Audio & Video bestanden van de software. 
 
Herstellen 
Klik op deze knop om het herstelproces te starten na voltooiing van het 
scannen. 
 
Scan 
Klik op deze knop om het scanproces te starten in de optie Hervat Herstellen 
van de software. 
 
Doorgaan 
Klik op deze knop om door te gaan met het proces Image te Creëren van de 
software. 
 

 

Over 
Gebruik deze knop om informatie te lezen over Stellar Phoenix Photo 
Recovery. 
 

 

Scannen 
Deze knop start het scanproces. 
 

 

Herstellen 
Klik op deze knop om de Herstel Foto's, Audio & Video. 
 

 

Doorgaan 
Klik op deze knop om verder te gaan. 

  



Herstel Foto’s, Audio en Video 

Stellar Phoenix Photo Recovery helpt je met het herstellen van alle ondersteunde afbeeldingen en 
media bestanden. Herstel van alle bestanden in de gekozen harde schijf, of herstel van alle 
geselecteerde bestanden van het gescande resultaat kunnen worden gedaan volgens de software van 
Photo Recovery. Stellar Phoenix Photo Recovery staat je toe om herstelde foto’s en media bestanden 
te zoeken, in te zien en op te slaan. 
 
Stellar Phoenix Photo Recovery kan alle media bestanden van ondersteunde bestandsformaten 
herstellen. Herstelproces kan worden gestart voor een logische schijf, fysieke schijf, verwisselbare 
opslag, geheugenregio of een opgeslagen afbeelding. 

Om foto’s, audio, en video files te herstellen: 

1. Draai Stellar Phoenix 
Photo Recovery 
software.  

2. Selecteer Herstel Foto’s, 
Audio & Video 
bestanden in het 
hoofdscherm van de 
gebruikersinterface. 

3. Alle harde schijven en 
media die aangesloten 
zijn op de computer 
worden  Selecteer het 
gewenste volume, harde 
schijf of een extern 
medium van waaruit u 
foto's, audio- en 
videobestanden wilt 
herstellen. 

4. Selecteer de knop 
Geavanceerde 
Instellingen om een 
specifieke regio en/of 
specifieke bestandstypen 
te selecteren voor het 
scanproces. 

5. Klik op  Nu scannen om 
het scanproces te starten. 

6. Scan Resultaat: 

Scanproces bevat alle 

bestanden die zijn 

gevonden in het 

geselecteerde volume, 

harde schijf of andere 

gekoppelde 

opslagmedium. In het 

 
 
Selecteer Media voor Herstel in Stellar Phoenix Photo 
Recovery 
 
 



linkerpaneel zijn alle 

mappen gegroepeerd 

volgens de 

bestandstypen zoals 

Afbeeldingformaat, Audio 

formaat. In het rechter 

onderste paneel vind je 

bestanden die zijn 

opgeslagen in de 

geselecteerde map. Het 

bovenste panel weergeeft 

het voorbeeld van het 

geselecteerde bestand. 

Dubbelklik op een map 

om opgeslagen 

bestanden erin te zien. Je 

kunt het beeld van de 

bestandslijst in de 

scanresultaten wijzigen.  

7. Klik op de knop 
Herstellen of klik met de 
rechtermuisknop op de 
geselecteerde foto's, 
audio- en videobestanden 
en selecteer Herstellen 
om deze foto's, audio en 
video bestanden te 
herstellen. 

8. Geef de locatie op waar u 
de bestanden wilt 
opslaan. 

Alle bestanden worden op de 
gespecificeerde locatie 
opgeslagen volgens de 
bestandstypen in de Root 
map. 

 
 

Voorbeeld scanresultaten en geselecteerde bestanden en 
mappen voor herstel 

 

 
 

Nota: Indien bestandherstel met bestandsnaam niet mogelijk is, zal Stellar Phoenix Photo Recovery 
proberen achter de datum & tijd van aanmaken te komen en ook de naam/model van de camera, om 
het bestand te identificeren. 

  



Image te creëren 

Deze optie is handig als de media slechte sectoren heeft ontwikkeld. Stellar Phoenix Photo Recovery 
maakt een sector-per-sector image van de geselecteerde media welk gebruikt kan worden om gegevens 
te herstellen. Gebruikers kunnen ook een serie van de geselecteerde media selecteren om een image te 
maken. 
 

  

Een image maken: 

1. Selecteer de optie Image 

te Creëren in het 

hoofdscherm van de 

gebruikersinterface. 

2. Selecteer de schijf / het 

volume waarvan een 

image gemaakt moet 

worden. 

3. Klik op de knop 

Geavanceerde 

Instellingen  om 

het bereik van de media 

te selecteren om een 

image to maken voor een 

bepaalde regio. 

4. Klik op de Doorgaan 

 knop en Kies de locatie 

om het image-bestand op 

te slaan. 

 
TDe software begint een 
image te maken van de 
geselecteerde schijf of het 
geselecteerde volume. Nadat 
het proces voltooid is, zal het 
image-bestand opgeslagen 
worden op de aangegeven 
locatie. 

 
Selecteer Media om een image te maken in Stellar Phoenix 

Photo Recovery. 
 

 
 Venster 'Image Maken' 

 
 



Nota:  

 Specificeer een verschillende locatie anders dan de bronschijf om het afbeeldingbestand op te 
slaan. Specificerende bronschijf als bestemming kan leiden tot verlies van data. 

 Je kunt het proces van het aanmaken van afbeeldingen stoppen door te klikken op de Stoppen 
Scan knop. De melding 'Image maken kan niet worden hervat vanaf de huidige fase' wordt 
getoond. Klik op Ja om het proces te stoppen. Echter, een afbeeldingbestand zal worden 
gecreëerd tot het gescande punt.                                              

 

 

  



Hervat Herstellen 

Hervat Herstellen Scan wordt gebruikt om het herstel te starten van een Scaninformatie Opslaan of 
een image bestand. U kunt deze optie gebruiken om uw herstelproces te hervatten. Om het herstel te 
hervatten hebt u eerder opgeslagen informatie nodig met een herstelstatus of een eerder opgeslagen 
image van het station/volume. 
 
Gebruikers kunnen het herstel hervatten door middel van de volgende opties: 

 Afbeelding (s) 

 Scaninformatie Opslaan 

Om het herstel te hervatten: 

1. Klik op de knop Hervat Herstellen in het hoofdscherm Stellar Phoenix Photo Recovery. Dit 
venster bevat een lijst met opgeslagen scaninformatie en imagebestanden die in het systeem 
aanwezig zijn. 

2. Selecteer het tabblad Afbeelding(s) en klik in de lijst op het gewenste bestand en op de knop 
Scannen. 

3. Selecteer de knop Herstellen om het herstelproces te starten. 
4. Selecteer het tabblad Scaninformatie Opslaan en klik in de lijst op het gewenste bestand en klik op 

de knop Scannen. 
5. Klik op de Herstellen-knop en bepaal de locatie waar de herstelde bestanden/mappen moeten 

worden opgeslagen. 
Bestanden/mappen worden op de opgegeven locatie hersteld. 
 

Nota: Klik op de knop Bestanden Toevoegen type   om een image/opgeslagen 

scan in de lijst toe te voegen. Om een image/opgeslagen scan uit de lijst te verwijderen selecteert u 

de imagebestand/opgeslagen scan en klikt u op de knop Bestanden Verwijderen 

  Om de image/opgeslagen scan in de lijst te vernieuwen, selecteer het 

bestand/opgeslagen scan en klik op de knop Reset  . 

 
 

  



Afbeelding (s) 

Deze optie wordt gebruikt om het herstel te starten vanaf een image bestand. Het imagebestand wordt 
als een icoon weergegeven in het tabblad Afbeelding (s) van Stellar Phoenix Photo Recovery. Dit 
imagebestand helpt gebruikers om het herstelproces in een later stadium te hervatten. 
 
De software Image Maken tijdens het scanproces van het geselecteerde station / volume. Nadat het 
proces is voltooid wordt het bestand in de opgegeven locatie opgeslagen. 
 
De gebruiker kan ook een image van het station/volume toevoegen of verwijderen. Klik op de knop 

Bestanden Toevoegen type om meerdere images van het station/volume toe te 
voegen. Om een image uit de lijst te verwijderen, klik op de knop Bestanden verwijderen 

. Klik op de knop Reset om de lijst met gemaakte images te 
vernieuwen. 
 
U kunt het herstelprocedure uitvoeren vanaf een image bestand. Klik Scannen. 

  



Scaninformatie Opslaan 

Scan Opslaan wordt gebruikt om het boomstructuuroverzicht op te slaan welk e geproduceerd wordt na 
een  schijf/volume scan. De gebruiker kan een doelmap kiezen, waarna het bestand zal worden 
opgeslagen op de aangegeven locatie. Dit bestand kan worden gebruikt om de boomstructuren van 
gevonden bestanden / mappen te herstellen. Dit opgeslagen scanbestand helpt gebruikers om het 
herstelproces op een later tijdstip te hervatten. 
 
U kunt scanresultaten van een voltooid of onvoltooid herstelproces opslaan. Als u een scanproces stopt, 
kunt u de scaninformatie tot op dat moment opslaan. U zou echter een complete scan moeten uitvoeren 
en dan het scanresultaat moeten opslaan. 
 

U zult worden gevraagd om scaninformatie op te slaan wanneer u op de Terug  knop klikt of Stellar 
Phoenix Photo Recovery sluit na een voltooid scanproces 
 
Om een boomstructuur van gevonden bestanden/mappen te herstellen, gaat u naar de hoofd-
gebruikersinterface van de software en klikt u op de Hervat Herstellen knop. 
 

Nota: Verzeker dat de opslagmedia, die is gescand, is gekoppeld aan de computer voordat je herstel 
met behulp van het scaninformatie bestand hervat. 

  



Gebruik Geavanceerde Opties 

Aanvullende opties van Stellar Phoenix Photo Recovery maken deze software uitzonderlijk en 
gemakkelijk te gebruiken. 

Aanvullende opties van Stellar Phoenix Photo Recovery maken deze software uitzonderlijk en 
gemakkelijk te gebruiken :  

 Voorkeuren 

 Selecteren bestandsformaat 

 Selecteren van Regio 

 Soorten Voorbeeldweergaven 

 Ondersteunde Bestandsoorten 

  



Voorkeuren 

Voorkeuren kunnen worden ingesteld op het uitvoeren van Stellar Phoenix Photo Recovery volgens 
persoonlijke eis. 

Om voorkeuren in te stellen: 

1. Draai Stellar Phoenix Photo Recovery. 
2. Selecteer Voorkeuren optie StellarPhoenixPhotoRecovery menu of Selecteer Herstel Foto's, 

Audio & Video in hoofdmenu scherm en klik vervolgens op de knop Voorkeuren . 
Voorkeurenvenster wordt geopend. 

 Om de instellingen voor preview-venster toe te passen, klikt u op knop Voorvertoning . 

 Om bestandtypes toe te voegen of te bewerken, klik op de knop  Header Toevoegen . 

 Om instellingen toe te passen voor updates, klikt u op de knop Update . 

  



Voorvertoning 

Met de optie Voorbeeld kunt u de instellingen voor het voorbeeldvenster van de toepassing toepassen. 

Om de voorbeeld-instellingen toe te passen: 

Om een voorbeeld van 
de bestanden in 
miniatuurweergave weer 
te geven: 

1. Draai Stellar Phoenix 
Photo Recovery. 

2. Selecteer Voorkeuren 
optie 
StellarPhoenixPhotoReco
very menu of Selecteer 
Herstel Foto's, Audio & 
Video in hoofdmenu 
scherm en klik vervolgens 
op de knop Voorkeuren 

. 
Voorkeurenvenster wordt 
geopend. 

3. Klik Voorvertoning 
knop in het venster 
Voorkeuren. 

4. Selecteer het vakje  'Toon 
bestandsvoorbeeld in 
plaats van 
bestandspictogram' om 
een voorbeeld in 
miniatuurweergave te tonen 
in plaats van de 
bijbehorende 
bestandsicoon. 

Voor een voorbeeld van 
beschadigde foto's in 
veilige modus: 

1. Selecteer het vakje  'Een 
voorbeeld van 
beschadigde foto's in 
veilige modus'. 

Om een voorbeeld van 
foto's te bekijken die 
gevonden zijn tijdens het 

 



scanproces: 

1. Selecteer 'Toon preview 
van foto's die  die tijdens 
het scannen zijn 
gevonden' vakje . 

 

Nota: U kunt miniaturen van de volgende bestandsindelingen voor foto herstellen (CR2, CRW, DNG, 
MRW, ORF, MOS, ERF, NRW, NEF, PEF, X3F, SR2, SRF, ARW, RAF, RAW). 

 

 

  



Header Toevoegen 

Header toevoegen met de volgende opties: - 
 

 Om de nieuwe bestandstypen handmatig of automatisch toe te voegen klikt u op de knop Header 

Toevoegen. 

 Om de grootte van de gebruiker gedefinieerde bestandstype te bewerken klik u op de knop Bewerk 

Header . 

Header Toevoegen 

U kunt nieuwe bestandstypen toevoegen aan de vooraf gedefinieerde lijst van ondersteunde 
bestandstypen in Stellar Phoenix Photo Recovery met behulp van de functionaliteit Header 
Toevoegen in het venster Voorkeuren. 

U kunt de header op twee manieren toevoegen 

 Automatisch 

 Handmatig 

 

De header automatisch 
toevoegen: 

1. Rennen Stellar Phoenix 
Photo Recovery. 

2. Selecteer Voorkeuren 
optie 
StellarPhoenixPhotoReco
very menu of Selecteer 
Herstel Foto's, Audio & 
Video in hoofdmenu 
scherm en klik vervolgens 
op de knop Voorkeuren 

. 
Voorkeurenvenster wordt 
geopend. 

3. Selecteer het tabblad 
Toevoegen Header  in het 
Voorkeuren. 

4. Klik op de knop  Header 
Toevoegen in het tabblad 
 Header Toevoegen.  

5. Klik op de knop Toevoegen 

  om naar de locatie van 
het type bestand te 
bladeren dat u wilt 

 



toevoegen. 
6. U moet 10 voorbeelden / 

bestanden van hetzelfde 
bestandsformaat toevoegen 
om het in de lijst van 
ondersteunde 
bestandsformaten op te 
nemen. 

7. De naam van het 
toegevoegde 
bestandsformaat zal aan de 
rechterkant van het vak 
vermeld staan. 

8. Typ de header-
bestandsnaam in het 
dialoogvenster en selecteer 
dan het bestandsformaat 
van de header uit het Groep 
Selecteren-keuzemenu en 
de grootte uit het tekstvak 
Neem Gemiddelde Grootte 
van  Bestand.  

9. Klik op de knop  Header 
Toevoegen. 

 

Header handmatig 
toevoegen: 

1. Rennen Stellar Phoenix 
Photo Recovery. 

2. Selecteer Voorkeuren 
optie 
StellarPhoenixPhotoReco
very menu of Selecteer 
Herstel Foto's, Audio & 
Video in hoofdmenu 
scherm en klik vervolgens 
op de knop Voorkeuren. 
Voorkeurenvenster wordt 
geopend. 

3. Selecteer het tabblad 
Toevoegen Header  in het 
Voorkeuren. 

4. Klik op de knop Header 
Toevoegen in het tabblad 
 Header Toevoegen. 

5. Selecteer de optie Ik weet 
hoe ik een header moet 
toevoegen option. Voer het 
volgende in:  

 Kies de Naam Software 
Opstarten. 

 Bepaal 
Bestandsextensie. 

 Selecteer Groep uit het 

 



keuzemenu 

 Kies de  Max. 
Bestandsgrootte in 
bytes, KB, en MB. 

 Kies de Header in 
hexadecimaal. 

 Kies Bij Offset in 
decimalen. 

6. Klik op de knop  Header 
Toevoegen. 

Bewerk Header 

Stellar Phoenix Photo Recovery ondersteunt een aantal foto, audio en video bestandstypen voor 
herstel. 

Om de grootte van de ondersteunde bestandstypen te wijzigen/toegevoegde bestandstypen 
verwijderen: 

1. Rennen Stellar Phoenix 
Photo Recovery. 

2. Selecteer Voorkeuren 
optie 
StellarPhoenixPhotoReco
very menu of Selecteer 
Herstel Foto's, Audio & 
Video in hoofdmenu 
scherm en klik vervolgens 
op de knop Voorkeuren. 
Voorkeurenvenster wordt 
geopend. 

3. Selecteer het tabblad 
Header Toevoegen in het 
voorkeurenvenster. 

4. Klik op de Bewerk Header 
knop in Header Toevoegen 
venster. 

5. Selecteer in de lijst het 
gewenste bestand en voer 
in het vakje Voer nieuwe 
gemiddelde grootte in de 
nieuwe grootte van het 
bestand in. 

6. Klik op de knop Bewerk 
formaat om de grootte voor 
uw bestandstype op te 
slaan. 

7. Klik op de knop Verwijder 
als u het geselecteerde 
bestand uit de lijst wilt 
verwijderen. 

 

 

  



Update 

De Update-optie stelt u in staat voorkeuren in te stellen voor updates en de software aan te passen aan 
uw wensen. 
 

Om de update te stellen en om de software aan te passen, voert u de onderstaande 
stappen: 
 
1. Rennen Stellar Phoenix 

Photo Recovery. 
2. Selecteer Voorkeuren 

optie 
StellarPhoenixPhotoReco
very menu of Selecteer 
Herstel Foto's, Audio & 
Video in hoofdmenu 
scherm en klik vervolgens 
op de knop Voorkeuren

. 
Voorkeurenvenster wordt 
geopend. 

3. Selecteer het tabblad 
Update vanuit het 
voorkeurenvenster. 

4. Om in te stellen hoe vaak u 
 op updates wilt controleren 
(dagelijks, wekelijks, of 
maandelijks), selecteert u 
het  Controleer nu op 
updates -aankruisvakje en 
geeft u de gewenste 
frequentie aan in het drop-
down tekstvak. 

5. Om gelijk op updates te 
controleren, klikt u op de 
knop Controleer nu op 
updates button. 

6. Klik op OK. 
 

 

 



Selecteren bestandsformaat 
 
Verschillende bestandstypen worden in de bestandslijst optie van Stellar Phoenix Photo Recovery 
gezet. Je kunt de benodigde bestandstypen voor hun herstel selecteren. 

Om bestandstype te selecteren: 

1. Rennen Stellar Phoenix 
Photo Recovery 
software.  

2. Selecteer de optie 
Herstel Foto’s, Audio & 
Video bestanden in het 
hoofscherm van de 
interface. 

3. Alle harde schijven en 
media die aangesloten 
zijn op de computer 
worden. Selecteer het 
gewenste volume, harde 
schijf of een extern 
medium van waaruit u 
foto's, audio- en 
videobestanden wilt 
herstellen. 

4. U kunt een lijst met 
ondersteunde 
bestandsformaten 
bekijken door eenvoudig 

te klikken  op de 
knop Geavanceerde 
Instellingen. 

5. Selecteer de bestanden 
die u wilt herstellen. In 
het geval u een nieuw 
bestandsformaat wilt 
toevoegen  Bestanden 
Toevoegen type  Klik 
 knop. 

6. Klik op OK. 

 
 

Bestandlijst Scherm 

 
  



Selecteren van Regio 

Je kunt een specifieke regio van een harde schijf of volume voor het scanproces selecteren. Scanproces 
zal bestanden alleen in geselecteerde regio zoeken. 

Naar regio te selecteren: 

1. Draai Stellar Phoenix 
Photo Recovery 
software.  

2. Selecteer Herstel Foto’s, 
Audio & Video 
bestanden optie 
belangrijkste interface 
scherm. 

3. Alle harde schijven en 
media die zijn 
aangesloten op de 
computer staan. 
Selecteer de gewenste 
volume, harde schijf of 
externe media waaruit u 
wilt om foto, audio & 
video bestanden te 
herstellen. 

4. U kunt een lijst met 
ondersteunde 
bestandsformaten 
bekijken door eenvoudig 

te klikken  op de 
knop Geavanceerde 
Instellingen. 

5. Stel de start- en eindblok 
in door een bereik in te 
stellen op de slider. 

6. Klikken OK. 

 

 
Selecteer begin- en eind reikwijdte van de geselecteerde media  

  



Soorten Voorbeeldweergaven 

Stellar Phoenix Photo Recovery biedt de volgende drie soorten voorbeeldweergaven waarmee u kwijtgeraakte of 
verwijderde bestanden / mappen kunt zien voordat ze herstelt worden: 

 Klassieke Lijst 

 Bestands Lijst 

 Verwijderde Lijst 
 

Klassieke Lijst: deze weergave worden 
bestanden/mappen weergegeven zoals ze 
gevonden zijn op de harde schijf. Om de 
Klassieke Lijst-voorbeeldweergave te zien, klikt u 
op de Klassieke Lijst-tab in het 
voorbeeldweergavevenster. 
 

 
 

 Klassieke Lijst 



Bestands Lijst: In deze weergave worden 
bestanden/mappen weergegeven zoals ze 
gevonden zijn op de harde schijf. Om de 
Klassieke Lijst-voorbeeldweergave te zien, klikt u 
op de Klassieke Lijst-tab in het 
voorbeeldweergavevenster. 

 
 

Bestandslijst 



Verwijderde Lijst: U kunt een lijst van 
bestandtypes volgens uw voorkeuren in deze 
voorvertoning bekijken. Klik op het tabblad 
verwijderde lijst Een dialoogvenster wordt 
weergegeven, zoals aangegeven. 

 
 

Verwijderde lijst 

Stellar Phoenix Photo Recovery zal de specifieke bestanden in het voorbeeldvenster tonen. 
 
 

Nota:  

U kunt voorbeeld van volgende audio bestandsformaten zien (AIFF, WAV, MP3, M4A, MIDI, AU) 

met een maximale bestandsgrootte van 10 MB, video formaten (AVI, MP4, MOV, M4V, 3GP, M4V, 

DV) met maximale bestandsgrootte van 15 MB en Thumbnail preview voor volgende fotoformaten 

(PNG, GIF, TIFF, BMP, JPEG, CR2, CRW, DNG, MRW, ORF, MOS, ERF, NRW, NEF, PEF, X3F, 

SR2, ORF, ARE, RAW en RAW). 

  



Ondersteunde Bestandsoorten 

Stellar Phoenix Photo Recovery software ondersteunt een brede variatie van afbeelding- en media 
bestanden. Alle ondersteunde bestanden onder verschillende formaten zijn hieronder weergeven: 
 

Camera / Beeld bestandsindelingen Audio bestandsindelingen Video bestandsindelingen 

Canon (CR2 /CRW) RPS MOV 

EPSON (ERF) AU AVI 

Fujifilm (RAF) OGG ASF 

Kodak (K25 /KDC /DCR) WAV WMV 

Konica Minolta (MRW) MP3 MP4 

Leaf (MOS) AIFF M4V 

Mamiya (MEF) MIDI 3GP 

Nikon (NEF, NRW) M4A MPEG 

Olympus (ORF) M4P DV 

Panasonic (RAW) WMA 3G2 

Pentax (PEF) RM M4B 

Sony (SR2, ARW, SRF) RA DIVX 

Sigma (X3F) ACD OGM 

Adobe (DNG) AMR MKV 

DJVU AT3 ASX 

PGM CAFF VOB 

TGA DSS MOI 

Adobe EPS (Mac) IFF MTS 

Adobe EPS (Windows) M4R AJP 

PSP NRA F4V 

MOS SND VID 

JP2  TOD 



PCT  HDMOV 

  MQV 

  SVI 

  MXF movies 

 
Bovendien, bekende bestandstypen als JPEG, TIFF (Motorola and Intel), BMP, GIF, PNG, PSD, INDD, 
PSP, PCT e JP2 worden ook ondersteund. 

  



Mogelijke Fouten bij het gebruik van Stellar Phoenix 
Photo Recovery 

1. Waarom krijg ik dit foutbericht wanneer ik het bestand met opgeslagen scaninformatie 

gebruik voor het herstellen van gegevens "Zorg dat de media die u gebruikt voor het 

herstellen van de scaninformatie is verbonden"? 

     
Dit zal gebeuren als je de media hebt verwijderd na het opslaan van de scaninformatie. Je zult je 

schijf opnieuw moeten scannen om compleet herstel te krijgen. 

 
2. Kan ik afbeeldingen, die niet openen na het herstel, repareren met behulp van de software? 

 
De software is een herstelapplicatie en kan foutieve afbeeldingen niet repareren. De data zal in 
dezelfde vorm hersteld worden zoals beschikbaar in de media. 

 
3. Ik kan mijn camera niet in de software zien. Wat doe ik fout? 

 
De kans bestaat dat je camera de toegang tot de geheugenkaart als schijf niet ondersteunt. Je moet 
de geheugenkaart door een kaartlezer koppelen om de geheugenkaart te kunnen bereiken. Dit zal er 
voor zorgen dat je de geheugenkaart van je camera kunt scannen. 

   
4. Wanneer ik de data probeer te herstellen, krijg ik de fout 'Bron en bestemming zijn hetzelfde.'. 

Wat moet ik doen? 
 

Je probeert de data op dezelfde media op te slaan als waar je het herstelt. Kies alsjeblieft een andere 
locatie om de bestanden op te slaan en de software zal deze foutmelding niet meer weergeven. 

  



Veelgestelde Vragen 

1. Welk e bestandstypen door de software ondersteund? 
 

Stellar Phoenix Photo Recovery software  ondersteunt herstel van alle fotoformaten, waaronder 
 JPEG, Exif, RAW, GIF, PGM, PNM, PBM, CD5, NFF, JPG, PNG, BMP, TIF, TIFF, DNG, DJVU, en 
TGA. Audio formaten zoals WAV, WMA, MIDI, M4A, Mp3, NRA, OGG, AIFF, AU, SND, RM, ACD, 
AT3, AMR, CAF, RPS, RA, DSS en video-bestandsformaten zoals MP4, 3GP, AVI, MPEG, Matroska 
Video bestand (MKV), AVCHD Video bestand (MTS), Divx gecodeerde film bestand (DIVX), MOI 
videobestand, bestand voor Video Object (VOB), OGG Media speler (OGM), 3 G 2, ASX, MTS, 
AJP/AJPH, F4V, VID , TOD, HDMOV, MQV, MXF films en SVI worden ondersteund. Het ondersteunt 
ook terugwinning van geschrapt/toevallig geformatteerde foto's uit alle belangrijke camera's zoals de 
Canon (CR2 /CRW), EPSON (EVF), Fujifilm (RAF), Kodak (K25/KDC-/DCR), Konica Minolta (MRW), 
blad (MOS), Mamiya (MEF), Nikon (NEF, NRW), Olympus (ORF), Panasonic (Raw), Pentax (PEF), 
Sony (SR2, ARW, SRF) en Sigma (X3F). 

 
2. Ik heb mijn camera per ongeluk geformatteerd. Hoe kan ik de data herstellen? 

 
Als je je camera of de geheugenkaart per ongeluk hebt geformatteerd, moet je de onderstaande 
stappen volgen om je data te herstellen. 
 
1. Verbind je camera met je computer en draai Stellar Phoenix Photo Recovery software.  
2. Klik op de Herstel Foto's, Audio & Video bestanden knop. 

3. Selecteer de camera of de geheugenkaart uit de lijst en klik op de Nu Scannen knop.  
4. De software zal de media nu beginnen te scannen en je een voorbeeld van de bestanden, die 

succesvol kunnen worden hersteld, geven.  
5. Selecteer de bestanden die je wilt herstellen en klik op de Herstellen knop om de bestanden op 

een andere harde schijf op te slaan.  
 

3. Ik heb mijn afbeeldingen verwijderd. Hoe kan ik ze herstellen? 
 

Als je je afbeeldingen van je camera hebt verwijderd, kan onze software die date zeker herstellen. 
Volg daarvoor de onderstaande stappen. 
 
1. Sluit uw opslagmedia aan p ow computer en start de Stellar Phoenix Photo Recovery software. 

Klik op de Herstel Foto's, Audio & Video bestanden knop. 
2. Selecteer de camera of de geheugenkaart uit de lijst. U kunt specifieke regio en/of specifieke 

 bestandstypes voor het scanproces selecteren door te klikken  op de knop Geavanceerde 

Instellingen knop. 

3. Klik op de Nu Scannen knop.  
4. De software zal de media nu beginnen te scannen en je een voorbeeld van de bestanden, die 

succesvol kunnen worden hersteld, geven. 
5. Selecteer de bestanden die je wilt herstellen en klik op de Herstellen knop om de bestanden op 

een andere harde schijf op te slaan. 
 

4. Ik heb een afbeelding van de schijf gecreëerd met behulp 
van de software. Hoe scan ik het afbeeldingbestand? 
 

1. Draai Stellar Phoenix Photo Recovery software en klik op 
de Hervat Herstellen  knop. 

2. Klik op een afbeelding die u wilt scannen. 
3. Klik op Doorgaan knop na het selecteren van de 

afbeelding. 

 
Note: De software kan data 
van haar eigen gemaakte 
afbeeldingen herstellen en 
kan geen herstel uitvoeren 
op afbeeldingen, gemaakt 
door derde applicaties. 

 



5.Ik wil alleen mijn JPG bestanden herstellen? Hoe kan ik alleen deze scannen? 
 

Als je de scantijd wilt inkorten en verbeterde scanresultaten wilt zien, dan kun je de software 
instrueren om alleen te zoeken naar een bepaald bestandstype, zodat de software alleen zoekt naar 
dat bepaalde bestand (bijvoorbeeld : .jpg) en je betere resultaten levert. Volg hiervoor de instructies 
hieronder om selectief scannen te hanteren.  
 

1. Draai Stellar Phoenix Photo Recovery software en klik op de Herstel Foto's, Audio & Video 
bestanden knop. 

2. Selecteer de camera of de geheugenkaart uit de lijst. U kunt specifieke regio en/of specifieke 

bestandstypes voor het scanproces selecteren door te klikken on Geavanceerde Instellingen 

knop. 

3. Klik op de Nu Scannen knop om verder te gaan. De software zal nu alleen de geselecteerde 
bestanden scannen. 

 
6. Moet mijn kaart verbonden zijn met het system tot de tijd van herstel? 
 

Ja. Het is heel belangrijk dat je jouw media tijdens de scan of het herstel niet verwijdert. Media moet 
alleen ontkoppeld worden, zodra het herstelproces voltooid is. 

 
7. Kan ik mijn herstelde data op dezelfde schijf opslaan? 
 

Nee. De data kan niet worden opgeslagen op dezelfde schijf, aangezien ditz al leiden tot 
overschrijven van data, wat op zijn beurt leidt tot permanent dataverlies. 

 
8. Kan ik de afbeelding van de schijf op dezelfde schijf (waarvan ik de data wil herstellen) 
creëren? 
 

Nee. Afbeelding van de schijf moet worden opgeslagen op een andere locatie, aangezien het opslaan 
van het afbeeldingbestand op dezelfde media zal leiden tot overschrijven en permanent dataverlies. 

 
9. Ik heb mijn scan voltooid. Hoe kan ik de data met behulp van de software herstellen? 

 
      Volg alsjeblieft de onderstaande stappen voor herstel van de data. 
 

1. Draai Stellar Phoenix Photo Recovery. 
2. Klik op Hervat Herstellen. 
3. Ga naar het opgeslagen scaninformatie bestand. 
4. Klik op de Doorgaan knop om verder te gaan. 
5. De software zal de bestanden, die hiervoor gescand zijn, in een lijst zetten. 
6. Selecteer de bestanden die je wilt herstellen en klik op de Herstellen knop. 
7. Geef de bestemming om de bestanden op te slaan. 

 
10. Hoe kan ik foto’s, audio en video’s met behulp van de software herstellen? 
 

Volg hiervoor de onderstaande stappen: 
 

1. Sluit uw opslagmedia op uw computer en voer Stellar Phoenix Photo Recovery software en 
Klik op de Herstel Foto's, Audio & Video bestanden knop. 

2. Selecteer de media of de geheugenkaart uit de lijst 

3. Klik op de Nu Scannen knop. 
4. De software zal de media nu beginnen te scannen en je een voorbeeld van de bestanden, die 

succesvol kunnen worden hersteld, geven.  



5. Selecteer de bestanden die je wilt herstellen en klik op de Herstellen knop om de bestanden op 
een andere harde schijf op te slaan. 

 
11.   Hoe voer ik herstel uit in het latere stadium na het uitvoeren van de scan? 
 

Zodra het scannen voltooid is, klik je op de Terug knop. De software vraagt je om de 
scaninformatie op te slaan, zodat deze later kan worden geladen om herstel te hervatten. 

 
12. Hoe sla ik scaninformatie op en hoe gebruik ik het voor herstel? 
 

Scaninformatie kan worden opgeslagen bij het voltooien van het scanproces of bij het stoppen van 
het scanproces. Een pop-up bericht vraagt je om het scaninformatie bestand op te slaan. Specificeer 
de bestemming en de naam van het scanbestand.  
 
Om herstel met behulp van het scaninformatie bestand te hervatten, 

 

1. Draai Stellar Phoenix Photo Recovery. Klik op de 
Hervat Herstellen knop. 

2. In het Hervat Herstellen scherm, klik op Bestanden 

Toevoegen type   knop. Open 
Bestand en dialoogvenster wordt weergegeven. 

3. Lokaliseer het scaninformatie bestand dat zal worden 
gebruikt om het herstelproces te starten. 

4. Alle bestanden die in de eerdere scanproces werden 
vermeld wordt in het dialoogvenster  Hervat Herstellen 
doos. 

5. Klik op Scannen om verder te gaan. 
6. Selecteer de bestanden die je wilt herstellen en Klik op 

Herstellen Knop om het bestand op te slaan. 

 
Note: scannen informatie 
bestand is geen afbeelding 
van uw media. Om herstel 
te hervatten met behulp van 
scan-informatie, moeten de 
media die werd gescand op 
de computer worden 
aangesloten. 

 

 
13.    Ik wil mijn schijf niet direct voor herstel gebruiken. Kan ik de software voor herstel nog 
steeds gebruiken? 
 

Ja. Je kunt de afbeelding van de schijf, welk e sector voor sector een kopie van de schijf naar een 
bestand is, creëren. Zodra je een afbeelding creëren, hoef je de schijf niet te laten scannen. De 
afbeelding kan worden gebruikt om de data te scannen en te herstellen. 

 
14.  Hoe kan ik selectieve bestanden herstellen? 
 

Zodra het scannen voltooid is, kun je specifieke bestanden selecteren, welk e je wilt herstellen, en 
klik op de Herstellen knop om de bestemming voor het opslaan van de bestanden te leveren. 

 
15.  Hoe herstel je data van een schijf die foutieve sectoren bevat? 
 

Je kunt de afbeelding van de schijf, welk e sector voor sector een kopie van de schijf naar een 
bestand is, creëren. Dit proces zal een afbeelding van leesbare sectoren creëren, waardoor 
dataherstel eenvoudig kan worden uitgevoerd. 

 
16.  Ik heb mijn kaart geformatteerd. Hoe kan ik mijn data herstellen? 
 

Volg hiervoor de onderstaande stappen: 
 



1. Verbind je camera met je computer en draai Stellar Phoenix Photo Recovery software en Klik 
op de Herstel Foto's, Audio & Video bestanden knop. 

2. Selecteer het medium of de geheugenkaart in de lijst. 

3. Klik op de Nu Scannen knop. 
4. De software zal de media nu beginnen te scannen en je een voorbeeld van de bestanden, die 

succesvol kunnen worden hersteld, geven. 
5. Selecteer de bestanden die je wilt herstellen en Klik op Herstellen Knop om het bestand op te 

slaan. 
  



Juridische Kennisgeving 

Auteursrecht 

Stellar Phoenix Photo Recovery software, bijhorende gebruikershandleiding en documentatie zijn 

auteursrechtelijk beschermd door Stellar Information Technology Private Limited, met alle rechten 

voorbehouden. Volgens de auteursrechtelijke bepalingen, kan deze gebruikershandleiding op geen 

enkele wijze worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stellar 

Information Technology Private Ltd.  Er is geen aansprakelijkheid voor handhaving octrooi, met in 

achtneming van het gebruik van de informatie in dit document. 

Auteursrecht © Stellar Information Technology Private Limited, Alle 
rechten voorbehouden. 

Bewijs van Afstand 

De Informatie in deze handleiding, met inbegrip van maar niet beperkt tot, eventuele productspecificaties 
is zonder kennisgeving onderhavig aan verandering. 
 

STELLAR INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED VERSTREKT GEEN GARANTIE MET 

BETREKKING TOT DEZE HANDLEIDING OF ENIGE ANDERE INFORMATIE HIERIN EN ZIET 

HIERBIJ UITDRUKKELIJK AF VAN ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF 

GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT HET VOORGAANDE. 

STELLAR INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR 

DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE DIE HET GEVOLG ZIJN VAN TECHNISCHE OF 

TYPOGRAFISCHE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DIT DOCUMENT OF VOOR DISCREPANTIES 

TUSSEN HET PRODUCT EN DE HANDLEIDING. IN GEEN GEVAL IS STELLAR INFORMATION 

TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE INCIDENTELE SCHADE, 

GEVOLGSCHADE OF BIJZONDERE OF MORELE SCHADE, OP GROND VAN VERBINTENIS EN 

ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE 

HANDLEIDING OF ENIGE ANDERE INFORMATIE HIERIN DAN WEL HET GEBRUIK ERVAN 

Handelsmerken 

Stellar Phoenix Photo Recovery ® is een geregistreerd handelsmerk van Stellar Information Technology 
Private Ltd. 
Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8® is een geregistreerd handelsmerk van 
Microsoft® Corporation Inc. 
Alle Handelsmerken Erkend. 
Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun 
respectievelijke bedrijven. 

 



Licentieovereenkomst  

Stellar Phoenix Photo Recovery 

Auteursrecht © Stellar Information Technology Private Limited. INDIA. 

www.stellarinfo.com 

Alle rechten voorbehouden. 
Alle hierin geNoemde productnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. 
Deze licentie is van toepassing op de the standaard licentie van Stellar Phoenix Photo Recovery. 
 
Uw Akkoord met deze Licentie 
 
U dient zorgvuldig de volgende algemene voorwaarden te lezen voordat u deze software installeert of 
distribueert, tenzij u over een andere door  Stellar Information Technology Private Limited ondertekende 
Licentieovereenkomst beschikt. 
 
Indien u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden van deze Licentie, kopie er, installeer, 
verkoop of gebruik dan geen enkel exemplaar van Stellar Phoenix Photo Recovery waarin deze Licentie 
is opgeNomen. U kunt u het complete pakket binnen 30 dagen na aankoop ongebruikt terugsturen 
zonder een activeringscode aan te vragen voor een volledige terugbetaling van uw betaling. 
 
De algemene voorwaarden van deze Licentie beschrijven het toegestane gebruik en de gebruikers van 
elk Gelicentieerd Exemplaar van Stellar Phoenix Photo Recovery. Voor de toepassing van deze Licentie, 
als u een geldige licentie voor een enkele gebruiker heeft, heeft u het recht om een enkele Gelicentieerd 
Exemplaar van Stellar Phoenix Photo Recovery te gebruiken. Als u of uw bedrijf beschikt over een 
geldige licentie voor multi-gebruikers, dan heeft u of uw bedrijf het recht om een maximum aantal, gelijk 
aan het aantal exemplaren vermeld in de door Stellar uitgegeven documenten bij verlenen van de 
vergunning, Gelicentieerde Exemplaren van Stellar Phoenix Photo Recovery te gebruiken 
 
Reikwijdte van de Licentie 
 
Elk Gelicentieerd Exemplaar van Stellar Phoenix Photo Recovery kan zowel gebruikt worden door een 
enkele persoon of niet-gelijktijdig door verschillende personen die de zelf geïnstalleerde software op een 
enkel werkstation gebruiken. Dit is geen licentie voor gelijktijdig gebruik. 
 
Alle rechten van welk e aard dan ook in Stellar Phoenix Photo Recovery, die niet uitdrukkelijk in deze 
licentie zijn verleend, worden volledig en uitsluitend voorbehouden aan en door  Stellar Information 
Technology Private Limited. U mag niet verhuren, leasen, wijzigen, vertalen, reverse engiNoren, 
decompileren, demonteren of afgeleide werken creëren op basis van Stellar Phoenix Photo Recovery, 
ook mag u niemand toestemming geven dit te doen. U mag  toegang tot Stellar Phoenix Photo Recovery 
niet beschikbaar stellen voor anderen, Noch verbinding maken met een servicebureau, applicatie service 
provider of soortgelijke activiteiten, Noch iemand anders toestemming geven dit te doen. 
 
imitations Garantie Disclaimer en Aansprakelijkheidsbeperkingen 
 
Stellar Phoenix Photo Recovery en alle bijbehorende software, bestanden, gegevens en materialen 
worden gedistribueerd en geleverd ’ZOALS ZE ZIJN’ en zonder enige vorm van garantie, expliciet of 
impliciet. U erkent dat de procedure voor goede gegevensverwerking voorschrijft dat elk programma, 
waaronder Stellar Phoenix Photo Recovery, grondig getest moet worden met niet-kritieke gegevens 
voordat er van betrouwbaarheid sprake kan zijn en u Nomt hierbij het volledige risico voor alle gebruik 
van de exemplaren van Stellar Phoenix Photo Recovery die onder deze licentie vallen. Deze garantie 
disclaimer vormt een essentieel onderdeel van deze licentie. Bovendien zal Stellar in geen geval u of 
iemand anders machtigen Stellar Phoenix Photo Recovery te gebruiken in applicaties of systemen waar 
door onvermogen tot uitvoeren redelijkerwijs kan worden verwacht dat dit kan leiden tot aanzienlijk 

http://www.stellarinfo.com/


lichamelijk letsel of overlijden. Dergelijk gebruik is geheel op eigen risico en u gaat ermee akkoord Stellar 
vrij te waren van alle claims of verliezen met betrekking tot een dergelijk ongeoorloofd gebruik. 
 
In geen geval zal  Stellar Information Technology Private Limited of haar leveranciers aansprakelijk 
worden gehouden voor bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade (inclusief, zonder beperking, 
schade voor verlies van zakelijke winsten, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van zakelijke 
informatie of enig ander geldelijk verlies) als gevolg van het gebruik van of het onvermogen tot gebruik 
van het software product of de levering ervan of het niet verlenen van ondersteunende diensten, ook als 
 Stellar Information Technology Private Limited op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van 
dergelijke schade. In ieder geval, zal de volledige aansprakelijkheid van Stellar Information Technology 
Private Limited volgens elk e bepaling beperkt zijn tot het werkelijke bedrag dat door u voor het software 
product betaald is 
 
Algemeen 
 
Deze Licentie is de volledige verklaring van de overeenkomst tussen de partijen betreffende dit 
onderwerp en vervangt en overschrijft alle andere of eerdere afspraken, bestellingen, overeenkomsten en 
regelingen. Deze licentie wordt beheerst door de wetten van de staat van Delhi, India. Exclusieve 
jurisdictie voor alle zaken met betrekking tot deze licentie vallen onder de wetgeving van de staat van 
Delhi, India en u verleent hierbij toestemming voor dergelijke jurisdictie en locatie. Er is geen derde 
begunstigde partij voor eventuele door Stellar gedane beloften, verplichtingen of toezeggingen. Elk e 
verklaring van afstand door Stellar van elke schending van deze Licentie door u, zal niet bijdragen aan 
een verklaring van afstand door Stellar van andere of toekomstige schendingen van dezelfde bepaling of 
van enige andere bepaling van deze Licentie. 
 
Auteursrecht © Stellar Information Technology Private Ltd. Alle rechten voorbehouden. 

  



Over Stellar 

Stellar Information Technology Private Limited is al meer dan tien jaar een vertrouwde naam op het 
gebied van Software voor Gegevensherstel en Gegevensbescherming. 
Wij bieden het breedste scala aan producten voor Gegevensherstel. Ons assortiment omvat Software 
voor Gegevensherstel voor bijna alle Besturingssystemen en Bestandsystemen. 

Productlijn: 

Gegevensherstel 

Het breedste scala aan software voor gegevensherstel waarmee u uw waardevolle gegevens kunt 
herstellen als deze verloren zijn geraakt wegens abusievelijk formatteren, virusproblemen, defecten aan 
software, bestand / directory verwijdering en zelfs sabotage! Meer Informatie >> 

Bestandsherstel 

Het meest uitgebreide assortiment software om bestanden terug te krijgen voor Windows en MS office 
Meer Informatie >> 

Email Herstel 

Een breed scala aan applicaties voor email herstel, - reparatie en - conversie voor Outlook, Outlook 
Express en Exchange. Handig in geval van gegevensverlies door schade aan Email. Meer Informatie >> 

  

Gegevens Bescherming 

Een breed scala aan applicaties om Gegevensverlies te Voorkomen, Data back up en Hard Drive 
Monitoring die voor volledige gegevensbescherming zorgen in geval van crashen van de hard drive. Meer 
Informatie >> 
 
Voor meer informatie over ons, ga naar  www.stellarinfo.com 

http://www.stellarinfo.com/disk-recovery.htm
http://www.stellarinfo.com/undelete.htm
http://www.stellarinfo.com/mail-recovery.htm
http://www.stellarinfo.com/prevent-dataloss.htm
http://www.stellarinfo.com/prevent-dataloss.htm
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