Handleiding
Installeren van illi-tv

Overzicht
uit pakket
Overzichtonderdelen
onderdelen
uit pakket

illi-tv

illi-Tablet (optioneel)

Dockstation (1x)

Mist u onderdelen uit het pakket?
Neem dan contact met ons op via info@illi-tv.nl
Voedingskabel (1x)

HDMI kabel (1x)

Inleiding
Inleiding
De illi-tv is een kastje dat u eenvoudig aansluit op de televisie (of beamer). De illi-tv bestaat
uit een verzameling van liedjes, video’s en foto’s. Deze content is verpakt in een mooie
herinnering die op elk moment van de dag kan worden afgespeeld. Ook maken wij op maat
gemaakte levensverhalen.
Dit aanbod helpt bij het ophalen van herinneringen en het gezamenlijk doen van activiteiten.

Tip:
U kunt illi-tv schoonmaken
met een antistatische,
droge doek. Gebruik geen
wrijfwas of andere chemische middelen, omdat
die het materiaal kunnen
aantasten.

Zelf installeren
In deze handleiding wordt het installeren van illi-tv in twee eenvoudige
stappen uitgelegd. Lukt de installatie niet, dan helpen we u graag om het
probleem op te lossen. U kunt ons telefonisch bereiken op 0612455448 of
mail naar info@illi-tv.nl.

Heeft u vragen? Kijk op illi-tv.nl/contact.
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1.		

Aansluiten op televisie

1.

Pak de meegeleverde HDMI-kabel en verbind één uiteinde met de HDMI-poort van de televisie.

2.

Verbind het andere uiteinde met de HDMI-poort van illi-tv.

3.

Verbind de voedingskabel met de voedingpoort van illi-tv en steek de stekker in het stopcontact.

Handleiding

De illi-tv is nu op de televisie aangesloten.
Kijk voor meer informatie op www.illi-tv.nl/instructies

2.		

Bediening tablet

In deze stappen wordt uitgelegd hoe u de bediening van illi-tv kunt opstarten:

Ontgrendelen

Stap 1

Stap 2

Druk op de ontgrendelknop
aan de rechterzijkant.

Druk op de illi-tv knop.

Stap 4

Verbind met het juist
illi-tv nummer.

Start met het bedienen
van de illi-tv!
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Stap 3

3.		

Download applicatie

In deze stappen wordt uitgelegd hoe u de illi-tv applicatie kan installeren op uw eigen telefoon:

Stap 1

Stap 2

Installeren de illi-tv applicatie
vanuit de App- of Playstore.

Schakel de locatiebepaling in.

Stap 4

Verbind met het juiste systeem.
Zie sticker op de illi-tv.

De illi-tv applicatie is nu klaar
om bediend te worden.
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Stap 3

4.		

Koppeling internet

De illi-tv koppelen aan de WiFi verbinding van de zorglocatie, zodat op afstand de nieuwste
automatisch kunnen worden ingeladen:

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Druk op de knop
Opties

Druk op de knop
Internet

Druk op de knop
Netwerk instellen

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Selecteer de WiFi naam
van de zorglocatie.

Voer het WiFi
wachtwoord in.

Klik op Doorgaan. De
illi-tv start opnieuw op.
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Heeft de zorglocatie geen goede WiFi verbinding?
Maak tijdelijk een WiFi hotspot aan met uw telefoon.

5.		 Internetcheck
Controleer of de illi-tv is verbonden met internet. Opmerking! De illi-tv werkt zonder internet,
alleen internet van de zorglocatie is noodzakelijk voor het inladen van video’s en updates:

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Druk op de knop
Opties

Druk op de knop
Internet

Druk op de knop
Internetcheck

Na het indrukken van de knop Internetcheck, wordt de melding weergegeven op de televisie:

Dubbele check?
Bel naar 0612455448 en wij van illi-tv kunnen vanaf ons
kantoor controleren of er wel of geen verbinding is.
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OF

6.		 Onze service
Ontdek alle mogelijkheden van de illi-tv. Ook na de installatie van illi-tv bieden wij begeleiding bij
het dagelijkse gebruik van illi-tv. Met onze service zorgen wij ervoor dat illi-tv altijd up-to-date is.
Installatie en workshop De start van illi-tv gaat gepaard met de installatie en een workshop.
Levensverhalen		

Aanmaken en bijhouden van levensverhalen voor bewoners.

Volledig aanbod		

Standaard is illi-tv uitgerust met een rijkelijk aanbod aan content.

Onderhoud 			

Wij voeren jaarlijks een controle uit op de onderdelen van illi-tv.

Software update		

Met illi-tv bent u altijd verzekerd van een veilig en up-to-date systeem.

Geen voorrijkosten

Voor eventuele reparaties op locatie rekenen wij geen voorrijkosten.

Inzicht in gebruik		

Indien gewenst, kunnen wij adviseren over het gebruik van uw illi-tv.

7.		 Levensverhaal aanmaken
Uit ervaring zien wij dat een levensverhaal mooie momenten kan opleveren. Het levensverhaal kan bestaan uit familiefoto’s, favoriete muziek, spraakberichten en video’s.
Levensverhaal aanmaken
Ga naar www.illi-tv.nl/levensverhaal-maken/ en vul het formulier in. Of gebruik het meegeleverde
papieren invulformulier voor het levensverhaal.
Als u de informatie naar ons heeft toegestuurd, dan gaan wij er vervolgens mee aan de slag!
Binnen één week zal het levensverhaal te bewonderen zijn op de illi-tv.

Dit kan u op 2 manieren aanleveren:
1. De digitale foto’s mailen naar info@illi-tv.nl.
2. Maak met uw telefoon foto’s van uw fysieke foto’s en
verstuur deze via Whatsapp naar 0612455448.
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Hoe kan ik foto’s aanleveren?
Maak het levensverhaal nog persoonlijker met foto’s.

8.		 Uitleg bedieningsknoppen
A

Verklaring van iconen

9.		 Overige opties
Opnieuw opstarten
Start illi-tv opnieuw op

Source

Schakelt naar juiste HDMI kanaal

TV herstarten

Zet de televisie aan

Inladen

Voor het inladen van nieuwe content

Internet

De internetkoppeling van illi-tv

Ontwikkelaarsopties

In- en uitschakelen van extra opties
Herkenningssysteem activeren

Koptelefoon

Schakelt naar de audiopoort van illi-tv

HD ready televisie

Schakelt naar andere beeldmodus

Handleiding

Detectie

10.		

Probleem oplossen

Geen beeld
Controleer of de televisie staat ingesteld op de juiste
HDMI-uitgang. Dit doet u door op de Source/bron knop
van de TV afstandsbediening te klikken.

Geen verbinding (zie foto)
Sluit de applicatie af en controleer of uw mobiel of tablet
met de juiste WiFi-netwerk is verbonden. Start vervolgens de applicatie opnieuw op.

Geen geluid
Mogelijk is de koptelefoon ingeschakeld van illi-tv. Ga
naar Opties
en controleer de schuifbalk bij de koptelefoon.
Kijk voor meer informatie op
www.illi-tv.nl/veelgestelde-vragen

11.		

Veiligheid

Elektriciteit
-

Sluit de tv-ontvanger alleen aan op stopcontacten van 230V.

-

Gebruik geen beschadigde stroomadapter.

-

Houd vloeistoffen uit de buurt van illi-tv. Vochtigheid kan brand of elektrisch schokken veroorzaken.

-

Trek onmiddellijk de stekker van illi-tv uit het stopcontact als illi-tv een vreemd geluid maakt, 		
stinkt of als er rook uitkomt.

Reparatie

Dit merkteken, dat ook op het apparaat staat, duidt erop dat het apparaat aan het einde van
zijn gebruiksduur niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden. Om mogelijke
schade aan het milieu of menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering
te voorkomen, moet dit product van andere soorten afval worden gescheiden en op een
verantwoorde manier worden gerecycled.
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Open nooit de behuizing van illi-tv. Dit kan elektrische schokken veroorzaken. Probeer zelf geen reparaties aan dit
product te verrichten. Defecten die door opening van illi-tv ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen.

12.		

Contact

Meer informatie
Meer informatie over de installatie, het gebruik of de meest actuele versie
van de handleiding kan je vinden op illi-tv.com/service.
Zelf aansluiten met installatiegarantie
Lukt de installatie niet, dan helpen we je graag om het op te lossen. U kunt
ons bereiken op telefoonnummer 0612455448 of mail naar info@illi-tv.nl.

Aanbevelingen
Wij staan open voor verbeteringen. Heeft u nog leuke ideeën, toevoegingen of tips?
Neem gerust contact met ons op via 0612455448 of mail naar info@illi-tv.nl.

13.		

Technische gegevens
Interne geheugen

400 GB

Behuizing

Kunststof en hout

Afmetingen (BxDxH)

150 x 150 x 80 mm

Voeding

Extern 100-240VAC, 50/60 Hz in, 12
Volt 2 A uit

Input

12 Volt

Aansluitpunten connectoren
HDMI

Versie 1.4

Audio

3.5 mm jackplug

Input

10/100 MBit/s
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