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Installeren van illi-tv



Overzicht onderdelen uit pakket

HDMI kabel (1x)

Voedingskabel (1x)

Kabelsilli-tv

Overzicht onderdelen uit pakket

illi-tablet (optioneel)



Inleiding

Mensen met dementie hebben enorme baat bij het ophalen van positieve herinneringen en illi-tv 
helpt daarbij. Het ophalen van herinneringen werkt heilzaam bij depressie, het vergemakkelijkt 
sociaal contact en stimuleert een positief zelfbeeld. Zelfs in een vergevorderd stadium van 
geheugenverlies kunnen liedjes van vroeger en vertrouwd beeldmateriaal heel veel losmaken. 
illi-tv zorgt voor gespreksstof om echt met elkaar in contact te komen.

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

Inleiding

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. 



Stap 1 Aansluiten op televisie

Stap 2    Download bediening

Stap 3    Verbind bediening met illi-tv
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Pak de meegeleverde HDMI-kabel en verbind één uiteinde met de HDMI-poort van de televisie.

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

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

illi-tv is nu op de televisie aangesloten.
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Stap 1 Aansluiten op televisie



StappenplanStap 2  Download bediening

1. Ga naar de App Store      of naar de Play Store

2. Tik op Zoek, bij het vergrootglas. Vul illi Play in als
zoekopdracht en tik op Zoek.

3. Tik op de app van illi Play.

4. Tik op Installeren. Het programma zal nu downloaden en
installeren op uw tablet of mobiel.

Ga naar Stap 3 om de bediening te verbinden met de illi-tv.



Stap 3 Verbind bediening met illi-tv

1. Tik op Instellingen       van uw tablet of mobiel.

2. Ga naar de WiFi-instellingen.

3. Tik op de WiFi-verbinding; illi-tv-0100.
Let op! De laatste cijfers kunnen afwijkend zijn.

4. Voer het wachtwoord in; illiwifi  en tik op verbinden.

       van uw tablet of mobiel.
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A  Service

Ontdek alle mogelijkheden van illi-tv. Ook na de installatie van illi-tv bieden wij uitgebreide be-
geleiding bij het dagelijkse gebruik van illi-tv. Mocht er onverhoopt een defect optreden, dan 
komen wij zo snel mogelijk langs om het op te lossen. 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.



B Levensverhaal aanmaken

Uit ervaring weten wij dat een levensverhaal mooie momenten oplevert. Een levensverhaal kan 
bestaan uit familiefoto’s, favoriete muziek, spraakberichten en video’s. Om dit te verzamelen 
hebben wij uw hulp nodig!

Hoe werkt het?
Het aanmaken van een levensverhaal kan op twee manieren:

Handmatig:  Vul het bijgeleverde formulier in en stuur deze via Whatsapp nummer 0612455448 
naar ons op. Of lever het in bij één van de verzorgers op de afdeling.

Digitaal: aa  o  de website van illi-tv een levensverhaal aan.

Wij gaan er vervolgens mee aan de slag! Binnen 2 weken 
is het levensverhaal verwerkt en kunt u het bewonderen.

Hoe kan ik foto’s aanleveren?
Maak het levensverhaal nog persoonlijker met foto’s. 
Dit kan u op 2 manieren aanleveren:

De digitale foto’s mailen illi-tv
Maak met uw telefoon foto’s van uw fysieke foto’s en 
verstuur deze via Whatsapp H
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A  Verklaring van iconen

C Verklaring iconen



Opnieuw opstarten
Start illi-tv opnieuw op.

Source
Schakelt televisie het naar juiste HDMI kanaal.

TV herstarten
Zet de televisie aan.

Detectie
Herkenningssysteem met ketting activeren.

Koptelefoon
Schakelt naar de audiopoort van illi-tv.

Inladen
Voor het inladen van nieuwe content

Internetcheck
Controleert de internetverbinding van de locatie.

WiFi instellen
Voer hier de WiFi instellingen in van de locatie. Op de hoofdpagina van illi Play 

bevindt zich de knop Opties. 

D Overige opties
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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. Ga naar 
Opties  en controleer de schuifbalk bij de kop- 
telefoon.           

Mogelijk is de koptelefoon ingeschakeld. Ga naar 
       en controleer de schuifbalk bij de kop- 

E Probleem oplossen



Elektriciteit
- Sluit de tv-ontvanger alleen aan op stopcontacten van 230V.
- Gebruik geen beschadigde stroomadapter
- Houd vloeistoff en 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
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.

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.

F  Veiligheid
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Interne geheugen

Behuizing

Afmetingen (BxDxH)

Voeding

Input

HDMI

Audio

Input

256 GB

Kunststof en hout

150 x 150 x 80 mm

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

12 Volt

Versie 1.4

3.5 mm jackplug

10/100 MBit/s

Aansluitpunten connectoren

G Technische gegevens



Copyright
Versie 5.0, januari 2020, illi Engineering

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand 
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere 
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van illi Engineering. illi Engineering behoudt zicht in het geval van gewijzigde 
omstandigheden het recht voor wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaand bericht. 



Zelf aansluiten met installatiegarantie 
Lukt de installatie niet, dan helpen we je graag om het op te lossen. 

illi Engineering
Laan van Kronenburg 2
1183AS Amstelveen
Nederland




