
AAN DE SLAG

1 DE PRINTERZUIL
Plaats de poot van de printerkast

Zet de printerkast erop

Bevestig het hard plastic opvangplankje in de

aluminium groef aan de voorzijde van de printerkast

Sluit de witte stekker onderaan de box aan en

steek de stekker in het verdeelblok

Plaats de fotozuil, stel eventueel de hoogte in

Sluit de lamp aan op het verdeelblok en zorg dat ook het stekkertje in de lamp zit, je kunt 

nu de schakelaar aanzetten (indien nodig)

Pak uit de kist de laadkabel en laadblok van de iPad en sluit die aan op iPad en 

verdeelblok

Druk nu de iPad aan

Kies voor het icon ‘Propfun Connect’, achter ‘wireless network’ klik je op

De iPad zoekt nu de beschikbare wifi netwerken, verbindt nu met een lokaal netwerk,

zodat foto’s direct verzonden kunnen worden naar e-mail/SMS. Is er geen lokaal wifi? Dan 

kun je dit overslaan. Alles blijft in de wachtrij, wij versturen alles bij terugkomst.

Let op! In de instellingen van de iPad verbindt deze automatisch met wifi verbinding 

‘tp-printerserver’, dit mag je niet wijzigen! Dit is essentieel om te kunnen printen!

Start nu de app Touchpix

Maak je foto’s and have some fun !

2 DE FOTOZUIL
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Lukte het niet om te printen? Klik dan in de app TouchPix, linksboven op het menu en dan 

kies je voor instellingen/settings. Blader nu naar het tabblad ‘printer’ en zorg dat de instel-

lingen staan zoals hieronder op de screenshot :

WÉL VERBINDING MAAR TÓCH GEEN PRINTS?
Haal uit het krat de sleutel van de printerkast en open het deurtje. 

Kijk naar de melding op het scherm van de printer.

IC Chip error > Haal de printer naar voren uit de kast, aan de achterkant uitzetten

en 5 tellen later weer aan. Als de tekst ‘printer ready’ verschijnt kun je verder.

Ribbon/Paper out > Vervang papier én inkt. Let op! ALTIJD beide TEGELIJK vervangen!

Deze button is belangrijk ...

staat er ‘disconnect’, dan heb je 

verbinding met de printserver.

Deze moet dus op ‘disconnect’ staan.

Staat er ‘connect’ ? Dan is er geen 

verbinding. Druk op de knop en als 

deze wijzigt in ‘disconnect’ is er een 

verbinding tot stand gebracht.

Nog steeds niet? Check of de iPad 

verbonden is met wifi netwerk 

‘tp-printserver’. Trek ook de stekker 

uit de printerkast en steek deze er 

opnieuw in. Probeer na 20 seconden 

nogmaals te connecten.
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Lukt het printen niet direct en verschijnt een rode balk met ‘printer server connection 

lost’, klik op ‘connect’.

Lukt dit alsnog niet?

Check dan of de iPad verbonden is met het wifi netwerk ‘tp-printserver’

TROUBLESHOOTING


