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Instructie
Doe het SelfieBox Sociaal 

Doe het SelfieBox Sociaal
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Openen
met de
sleutel

De photobooth opbouwen
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Openen
met de
sleutel

iPad plaatsen, 
aanzetten,
+ snoer
doorvoeren

Sluiten 
met de
sleutel

Met de 2 draaiknoppen kun 
je het licht aan/uitzetten, het 
dimmen/feller maken en de 
kleur van het licht instellen.

Het licht instellen
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Aan de achterkant van de photobooth sluit je onder-
in, achter het deurtje de kabel van het ringlicht aan 
op het stekkerblok, én het laadsnoer van de iPad 
sluit je hier aan in het USB contact op het stekker-
blok.

Het snoer van het stekkerblok laat je via de   
onderkant uit de photobooth komen naar een   
stopcontact.

Fotozuil aansluiten
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Heb je de photobooth met of zonder printer? De volgende stappen zijn afhankelijk van het wel of niet 
gebruiken van de printer. Ga verder op de juiste pagina!

Fotozuil ZONDER printer

Ga verder op pagina 6

Fotozuil MET printer

Ga verder op pagina 8

Met of zonder printer?
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Aanzetten van de iPad
Zodra je de iPad aanzet (aanzetten kan als je de klep 
waarachter de iPad zit openklapt) wordt een
toegangscode gevraagd. Deze code is : 2468

Verbinden met wifi
Kies voor ‘Instellingen’. 
Hier kies je voor ‘wifi’. 
Vervolgens selecteer je het juiste netwerk en maak je 
verbinding met dit netwerk.
Alleen als de iPad verbonden is met wifi kunnen de 
foto’s gedeeld worden.

Aan de slag met de iPad
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Start de photobooth app
Start nu de applicatie van de photobooth : 
‘Touchpix’

Klaar!
De photobooth app is direct klaar voor gebruik. 
Dit kan afwijken van dit voorbeeld.
Start een keer het maken van foto/GIF en controleer 
of alles naar behoren werkt en dus de beelden 
correct verzonden worden naar e-mail/SMS.

ER IS MEER ...
Vanaf pagina 15 tref je nog aanvullende informatie zoals geavanceerde

instellingen voor de camera en hulp bij problemen.
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Heb je de photobooth mét printer? Ga dan op deze pagina verder!

Fotozuil MET printer

Met printer
Je hebt nu een extra transportkist met de printerzuil 
en toebehoren.

Zet eerst het printerzuiltje in elkaar : 
steek de poten in de grondplaat en zet deze naast de 
photobooth. Vervolgens zet je de kist met printer en 
electronica erop.

LET OP!
Tijdens transport schuift de printer soms in het kistje 
naar voren. Als je ‘m klaarzet, schuif de printer dan zo-
ver mogelijk naar achter in het kistje !!

Nu sluit je de stroomkabel aan de ene kant in de kist 
en de andere kant in het stopcontact.

De printer werkt draadloos, er loopt dus géén kabel 
van fotozuil naar printer!
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Aanzetten van de iPad
Zodra je de iPad aanzet (aanzetten kan als je de klep 
waarachter de iPad zit openklapt) wordt een toe-
gangscode gevraagd. Deze code is : 2468

Aan de slag met de iPad

Open de Settings app

Maak wifi verbinding met de printer
1. Kies ‘Wi-fi’
2. Selecteer nu de verbinding 
   ‘TP-Printserver’.

Printen doe je met een draadloze/wifi verbinding, 
dus verbindt hier met de TP-PRINTSERVER en niet 
met een lokaal internet!

1

2
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Open de app Connect

Maak wifi verbinding
Bovenaan bij ‘wireless - network’ tik je hierachter op 
het ververs icon       .
De aanwezige wifi netwerken worden gescand, maak 
nu verbinding met een lokaal wifi netwerk.

Verbinden met internet
Je hebt de tablet net verbonden met de Printer via wifi.
Deze photobooth kan ook de gemaakte beelden versturen naar mobiel, e-mail of via een QR code. 
Om daar direct gebruik van te kunnen maken, maak je bij voorkeur ook een verbinding met je eigen 
wifi/internet. In dit deel leggen we uit hoe dat werkt.

Heb je geen wifi, is de verbinding slecht of lukt het niet om hiermee te verbinden? Alle verzonden beelden 
komen in de wachtrij, zodra de photobooth bij ons terug is versturen wij de beelden voor je.
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Start de photobooth app
Start nu de applicatie van de photobooth : 
‘Touchpix’

De photobooth starten

Tik in de Touchpix app, linksboven op het menu en 
kies voor ‘instellingen’. 

Bovenaan blader je met de pijltjes opzij tot 
het menu item ‘printer’

1. Kies voor ‘PRINTPIX BOX’ 

2. Deze knop moet op ‘disconnect’ staan, 
Staat deze op ‘connect’? Klik er dan 1x op en 
wacht tot deze op ‘disconnect’ springt’

3. Vouw het veld ‘printers’ open en selecteer 
de beschikbare printer. Dit kan een DNP, 
Sinfonia of Hiti printer zijn.

4. Deze schuif met ‘automatische papierse-
lectie’ moet AAN staan (groen)

Je bent klaar. Sluit de instellingen af met de 
button ‘Ga terug’ linksbovenin en maak een 
proeffoto.

1

2

3
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Papier/inkt verwisselen
Komen er geen fotoprints meer uit de printer? Dan is hoogstwaarschijnlijk het papier/inkt op.
Open de klep van de printerzuil. Je ziet nu de printer. Aan de voorzijde, rechtsboven zie je statuslampjes. 
Als POWER, MEDIA én ERROR lampje alle 3 branden, is het tijd om papier EN inkt te vervangen.
Je vervangt altijd allebei tegelijk, dus inkt EN papier tegelijk vervangen!

Branden er ander statuslampjes of knipperen er lampjes? 
Raadpleeg dan de printerhandleiding na deze pagina en volg daar de instructies. 

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 ...
Kies de QR code van de juiste printer, dit zie je op de printer zelf

PRINTER
SINFONIA CS2 

SCAN VOOR DE VIDEO MET UITLEG

PRINTER
DNP DS620
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Camera instellingen wijzigen

Heb je je proeffoto’s gemaakt en ben je niet tevreden 
met de belichting? Dan kun je handmatig aanpassin-
gen maken aan het licht.
Je simpelste optie is om de kracht/kleur van het 
ringlicht aan te passen. Dat doe je aan de achterkant 
van de photobooth met de 2 draaiknoppen.

Is dit niet voldoende? Tik dan in de Touchpix app, 
linksboven op het menu en kies voor ‘camera instel-
lingen’

Optie 1
Is de belichting van het gezicht niet goed genoeg?
Kies dan de 2de optie ‘automatische gezichtsbelichting’, 
en check de preview. Door onderaan ‘exposure’ te ope-
nen kun je het gezicht donkerder (exposure -) of lichter 
maken (exposure +).

Optie 2
Met ‘Handmatige belichting’ kun je in feite alles aanpas-
sen. 
ISO : een hogere ISO waarde maakt je foto lichter
Kleurtemperatuur en Tint : hiermee kun je eventueel 
ongewenste kleuren uitfilteren, zoals een rode, blauwe 
of gele zweem, of je foto warmer/koeler maken.
Sluitertijd : hou deze tussen 1/60 en 1/1000, waardes 
onder de 1/60 resulteren in een bewogen foto. 
(1/60 is licht - 1/1000 is donker)
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Heb je een probleem of vraag? 
BEL NAAR : 088-8580888

Heb je een probleem met opbouw, foto’s maken of instellingen dan neem je telefonisch contact met ons op : 
088-8580888.

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.


