
STAPPEN PLAN VOORDAT U DE PHOTOBOOTH KUNT GEBRUIKEN 

1) U hebt 3 onderdelen nodig ( Photobooth, Statief en Stroomkabel) 

2) Zet het statief goed neer en draai de bouten goed aan, bevestig pin in de statief. 

3) Pak nu de Photobooth op en plaats deze op het statief (Het gewicht is 25kg) 

4) Sluit de stroomstekker aan, aan de onderzijde van de Photobooth 

5) Stop de stekker van de Photobooth in het stopcontact 

6) Controleer aan de van de Photobooth of er alleen een GROEN lampje brand op de printer.  

Brand er ook een ORANJE of ROOD lampje ga naar de handleiding voor de printer. Zorg dat het 

papier goed in de printer zit. 

7) Controleer of de iPad voldoende stroom heeft. We raden aan om een event te starten met 

minimaal 80% stroom. Is de hoeveelheid stroom minder, open dan de photobooth aan de zijkant 

en haal de witte USB kabel uit de USB-hub en plaats deze in de lader en laadt de ipad op. 

VERGEET NIET LATER DE USB KABEL TERUG TE PLAATSEN IN DE USB-HUB (anders gaat de 

printer niet printen) 

8) Als de witte USB-kabel in de USB-hub zit dan krijg je na 30sec een popup met VERTROUW deze 

computer op de iPad te zien, kies hier VERTROUW 

9) Je kunt de iPad verbinden met Wifi. Druk op de HOME-BUTTON aan de onderzijde van de ipad. 

Ga naar INSTELLINGEN > Wifi en kies hier uw wifi-netwerk. 

10) Open de APP TOUCHPIX 

11) Als alles goed staat kun je nu starten met een foto sessie, zodra u het BEDANKT scherm ziet gaat 

de printer printen. 

PRINTER PRINT NIET 

1) Controleer aan de zijkant of alleen het bovenste lampje (GROEN) brand. Brand ook het middelste 

ORANJE of het onderste RODE lampje dan dient u het papier is goed in de printer te doen. Ga 

naar de handleiding voor de printer. Brand alleen het bovenste lampje (GROEN) ga dan naar stap 

(2). 

2) Hebt u de POPUP gezien met VERTROUW en hier op VERTROUW geklikt? Zoniet start de 

Photobooth op nieuw op. Wacht 30sec na het opstarten van de Photobooth. Kies nu bij de 

POPUP voor VERTROUW. Krijgt u GEEN POPUP met VERTROUW te zien ga dan naar punt (3) 

3) Na het opnieuw opstarten krijgt u geen POPUP met VERTROUW, dan zit de witte USB-stekker 

niet in de USB-HUB. (Haal de witte usb-stekker van de ipad uit de lader en) plaats de witte USB-

stekker in de USB-hub. 

4) Als u een printer storing heeft gehad of de printer is voorzien van een nieuwe print-rol en inkt-

inkt lint zorg dan dat je altijd de PHOTOBOOTH herstart (stroom eraf en na 2sec stroom erop). 

 

iPad is leeg of loopt (snel) leeg 

1) Haal de witte usb-stekker uit de USB-hub en plaatst deze in de USB-lader. Laadt de iPad op tot 

minimaal 80%. Hebt u geen tijd om zo ver op te laden laadt dan tot 10-20% op en plaatst de 

witte usb-stekker terug in de HUB 

2) Zorg dat u de scherm helderheid van het iPad scherm op 50-60% zet. Dit is voldoende om het 

scherm goed te zien en hierdoor loopt de ipad minder snel leeg? 

3) Controleer ook of alle adapter en kabels goed zijn aangesloten. Ligt er geen kabel van een 

adapter los in de behuizing? 


