
Opzet instructie
Doe het SelfieBox mini

In deze video zie je hoe je de photobooth opbouwt.
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Plaats de poot
Haal poten uit de hoes. en pak de 3 korte bouten uit 
het onderdelen bakje.

Een poot bestaat uit 2 delen, steek deze in elkaar en 
draai op de middelste positie de bout in het daarvoor 
bestemde gat.

Zijn alle 3 de poten in elkaar gezet, pak dan de 
bodemplaat uit de transportkist en haal de 3 lange 
bouten met moeren uit het onderdelen bakje.

Leg de bodemplaat neer, steek de poten in de gaten 
en steek de bouten door de gaten. Zet deze vast met 
de moeren.



Photobooth plaatsen
Draai de poot om zodat de poten op de juiste manier op 
de grond staan.
(1 losse poot aan de voorkant en 2 poten aan de achter-
kant)

Uit het onderdelen bakje haal je de 4 bouten met draai-
knop. 

Haal de photobooth uit de transportkist en plaats deze 
op de poot en hou ‘m vast.
Een 2de persoon kan via de onderkant de 4 bouten met 
draaiknop in de gaten aan de onderzijde bevestigen.

Zo bevestig je de photobooth stevig op de poot



Achterkant
Plaats de sleutel in het slot en 
bevestig het bakje waar de 
printjes in vallen.

Spiegelreflex camera
Dit is de camera die de foto’s maakt. Scherp-
stellen doe je vanaf de voorzijde van de photo-
booth

Printerkabels
USB en stroomkabel om aan de 
achterzijde van de printer aan te 
sluiten.

Computer
Op deze plek kun je de computer 
inschakelen.

Stroom / Aan-uit
De aansluitkabel gaat hierin, met de 
schakelaar voorzie je alle apparaten 
van stroom.



Stroom
Je kunt de printerlade een stukje uit de box trekken. 

Om de achterste poot wikkel je het aansluitsnoer en 
via het gat in de bodem van de box voer je het snoer 
naar binnen.
Sluit deze aan in het juiste contact en zet de schake-
laar op aan.

Zorg ook dat de stekker in het stopcontact zit. Je ziet 
nu de schakelaar ook oplichten.

Printer
Plaats de printer op de lade (hou de lade ivm het ge-
wicht vast!) en sluit aan de achterzijde van de printer 
de stroom en USB kabel aan.
Je kunt de printerlade met de printer nu naar binnen-
schuiven.

Als je over de printer naar binnenkijkt zie je de tablet 
PC met een etiketje met een pijl en ‘aan’. Druk op het 
knopje om de computer aan te zetten.

Boven de tablet PC zie je ook de achterzijde van de 
verlichting, hierop zit ook weer een etiketje met een 
pijl. Deze wijst naar de draaiknop. Hiermee kun je de 
verlichting aan draaien en feller maken of dimmen, al 
naar gelang nodig is.

Sluit de deur en haal de sleutel eraf.

De photobooth is nu klaar voor gebruik. Doordat je de 
computer hebt aangedrukt is automatisch Windows 
gestart.



De flits bevestigen
Pak de flits, reflector en de deflector (schotel op een staafje) uit de kist, 

Zorg dat op het blauwe schuifje aan de zijkant van de flits het slotje ‘open’ staat en met een kleine draai beweging 

haal je nu de kap los. Monteer de reflector en klik die met een kleine draai beweging vast. Zet nu het blauwe schuif-

je weer op slot.

Steek vervolgens de deflector (het staafje met schoteltje) in het gat in de flits.

Zet de flits bovenop de photobooth en draai deze vast.

In de photobooth zie je de stroomaansluiting en synckabel. Steek deze door het gat in de bovenkant van de photo-

booth en bevestig deze beide in de flits. Zorg ook dat je de flits met de knop achterop aan zet,



Computer starten + verbinden met wifi
Doordat je de computer aangezet hebt is deze automatisch opgestart en is Windows gestart. 
Op het bureaublad kun je rechtsonderin het wifi icoon        klikken en verbinden met het lokale wifi netwerk.

Wifi is niet noodzakelijk, maar wel leuk/handig. Door te verbinden met wifi krijg je, zodra de foto geprint wordt, 
ook de mogelijkheid om een QR code te tonen. Als je gasten die QR code scannen hebben ze ook direct hun foto 
digitaal.

Én wifi is handig als je onze hulp tijdens het event nodig hebt, dan kunnen we hierdoor meekijken met de compu-
ter en je beter helpen.

Vervolgens zoek je op het bureaublad het icoon ‘dslr booth’. Dubbelklik deze. 
De photobooth software start nu.

Verlichting instellen
Het is tijd om het licht in te stellen!
Branden er op de flitser (aan de achterzijde) lampjes? Dan staat deze aan.
Branden de lampjes niet, zet dan de flitser aan. Het ‘aan/uit’ knopje is een rond zwart knopje naast de ingang voor 
de stroom.

Ga nu voor de camera staan, op ongeveer 1 meter van de box en tik op het scherm om een foto te gaan maken. 
Zodra de foto gemaakt is zie je deze als voorbeeld op het scherm. Te donker? Dan moet de flits wat feller. Te 
licht? Dan mag de flits wat minder. Je ziet hiervoor op de flits aan de linkerkant 2 knopjes met pijltjes. Door deze 
in te drukken maak je de flits feller of minder fel. Kijk nu bij de volgende foto of het OK is. Herhaal dit tot het licht 
goed is. 



Klaar! Veel plezier!

Scherpte regelen
Ga nu voor de camera staan, op ongeveer 1 meter van de box en tik op het scherm om een foto te gaan maken. 
Zodra de foto gemaakt is zie je deze als voorbeeld op het scherm. 

De proeffoto’s waren waarschijnlijk onscherp. Je gaat nu de camera scherpstellen. Zet iemand op 1m afstand voor 
de box. Ga zelf naast de box staan en kijk even via het gat rechtsboven het scherm naar binnen. Je ziet daar de 
lens van de camera. De eerste paar millimeter waar je via het gat bij kunt is het scherpstel deel van de camera. 
Door aan deze ring te draaien maak je de foto (on)scherp. Voel even aan deze ring.

Start weer het foto’s maken, terwijl je de persoon nu in beeld krijgt draai je aan de ring om ‘m scherp te stellen. 
De live view is 5 seconden zichtbaar, lukt het niet binnen 5 seconden, dan draai je bij de volgende foto gewoon 
verder. Ga net zolang door totdat je foto scherp is.



Heb je een probleem of vraag? 
Bel dan : 088-8580888

Heb je een probleem met printen, foto’s maken of instellingen dan is het noodzakelijk dat je de computer verbon-
den hebt met wifi alvorens je contact met ons opneemt.

Buiten kantoortijden kom je in het voiceresponse systeem uit. Luister goed, je wordt na het bericht doorverbon-
den met een medewerker die 24/7 beschikbaar is. Krijg je niet direct iemand te pakken, probeer het even later 
nogmaals.

Computer afsluiten
Is het event afgelopen? Dan sluit je alles weer af en pak je het weer in.

1) Rechtsbovenin beeld zie je een klein, licht gekleurd icoon van een slotje. Tik dit icoon. 

Zie je het icoon niet, of lukt aanklikken niet? Pak dan het mini toetsenbord uit de kist en druk op F11 (let op! Toet-

senbord moet je altijd aanzetten voor gebruik)

2) Je moet nu een code opgeven, dit is ‘2468’

3) De applicatie wordt verkleind. Rechtsbovenin de applicatie kun je deze sluiten met het ‘kruisje’.

4) Je komt nu terug op het bureaublad van Windows. Hier zie je een icoon ‘AFSLUITEN’. Tik deze, de PC sluit af.

5) Je kunt alles nu afbreken en inpakken. 

Verbinden met wifi
1) Rechtsbovenin beeld zie je een klein, licht gekleurd icoon van een slotje. 
Tik dit icoon.
2) Je moet nu een code opgeven, dit is ‘2468’
3) De applicatie wordt verkleind. 
4) Op het bureaublad kun je rechtsonderin het wifi icoon        klikken en 
verbinden met het lokale wifi netwerk als dat beschikbaar is. Is er geen wifi 
beschikbaar, dan kun je met je telefoon een wifi hotspot creëren. 

Zonder een internetverbinding is support op afstand niet mogelijk.



Papier/inkt verwisselen (Sinfonia CS2 printer)

Komen er geen fotoprints meer uit de printer? Dan is hoogstwaarschijnlijk het papier/inkt op.
Open aan de achterzijde de photobooth met de sleutel. Je ziet nu de voorzijde van de printer. Op de voorkant zie 
je rechtsboven statuslampjes. Als het power lampje brandt en de lampjes bij ‘Media’ en ‘Error’ branden, is het tijd 
om papier EN inkt te vervangen.
Je vervangt altijd allebei tegelijk, dus inkt EN papier tegelijk vervangen!

Branden de statuslampjes anders dan hiervoor beschreven of knipperen er lampjes? Raadpleeg dan op de 
volgende pagina’s (pagina 2-3 en 4-1) de uitleg van alle verschillende combinaties van statuslampjes en volg daar 
de instructies. Voor ondersteuning kun je bellen met 088-8580888 (24/7 bereikbaar).

Met een greep aan de onderkant van de printer ontgrendel je de uitschuifl ade van de printer.
Je kunt nu de printer openschuiven.
(Let op! Het plateau waar de printer opstaat blijft ingeschoven in de photobooth, hierdoor kan de printer niet uit 
de photobooth kantelen. Dit plateau blokkeert als je ‘m uit wilt schuiven)

Vervolg nu de handleiding van de printer op de volgende pagina’s. 
Deze handleiding legt stap voor stap uit hoe je papier en inkt vervangt.

In deze video zie je hoe je papier en inkt verwisselt en 
eventuele problemen oplost ..
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