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1 Inhoud van de verpakking ① 

# Benaming 

1 NOVO IP toestel 

2 AC Adapter 

3 LAN kabel 

4 SMILE zender 

5 SMILE accessoires (niet getoond) 

 
2 Knoppen, LED’s e.d. ② 

# Functie 

PS1 Aan/uit knop (voeding) 

C1 IP (RJ45 Ethernet) 

C2 DC (Micro USB) 

SIM Houder voor SIM kaartje 

B1 Alarmknop (rood) 

B2 Herstelknop (groen/geel)* 

B3 Extra knop (geel/groen)* 

M1 Microfoon 

L1 Aansluitingsfout 

L2 AC/DC probleem 

L3 Accu probleem 

L4 Onder alarmknop B1 (rood) 

L5 Onder herstelknop B2 (groen/geel)* 

L6 Onder extra knop B3 (geel/groen)* 

*Hangt af van model/markt 

 
2.1 Geluiden 
Meest gebruikte geluiden in de NOVO IP zijn: 

• OK – “Blip” 

• Verbreken – “Di-Du-Da” 

• Foutmelding – “Blurp” 

• Voor-alarm toon – “Melodie” 

 
3 Toestel instellen 
1. Verbind de netwerk kabel met de 

router/switch of gelijkwaardig en de IP 
connector (C1). 

2. Steek de AC adapter in het stopcontact. 
3. Verbind de AC adapters Micro USB plug 

met de DC aansluiting (C2). 
4. Schakel toestel in door op knop PS1 te 

drukken. 

5. Test het zendbereik via het servicemenu, 
zie 4.2. 

6. Maak een testoproep naar de ontvanger 
om verzekerd te zijn van een goede 
werking. 

 
3.1 SMILE  installeren ③ 
SMILE is een draagbare alarmgever die zowel 
met een halskoord als met een polsband 
gedragen kan worden. De meegeleverde SMILE 
is reeds op de NOVO IP aangemeld en klaar 
voor gebruik.  
Afbeelding ③ laat zien hoe het halskoord of 
de polsband gemonteerd moet worden. 

 

3.2 Alarm verzenden met NOVO IP 
Druk op de alarmknop (B1). Een voor-alarm 
signaal is hoorbaar en daarna maakt de NOVO 
IP verbinding met de ontvanger. Tijdens het 
voor-alarm kan de alarmoproep afgebroken 
worden door op de Herstelknop (B2) te 
drukken. 
 

4 Controle stand en Service Menu 
NOVO IP is normaal gesproken in de stand-by 
stand, dat wil zeggen dat nog door de 
gebruiker (bijvoorbeeld gebruikersalarm) , nog  
automatisch (bijvoorbeeld testalarm) een 
gebeurtenis / actie plaatsvindt. Controle stand 
en Service Menu zijn manieren om het toestel 
gemakkelijk te configureren. 

4.1 Controle stand (CS) functies 
Ga naar CS door kort op de knop PS1 te 
drukken wanneer het apparaat in de stand-by 
stand staat. Wanneer de eenheid in CS is, dan 
branden alle LED's L4-6. Het apparaat keert 
automatisch terug naar de stand-by stand na 
de uitvoering van de functie of 5 seconden van 
inactiviteit. 

# Controle stand (CS) functies 

1 Wissel alarmknop verlichting 

2 Verander volume (spraak/signaal) 

3 Ga naar Service Menu 

 

4.1.1 Wissel alarmknop verlichting 
Druk op B1 en houd deze voor meer dan 3 
seconden vast om de alarmknop verlichting 
aan of uit te schakelen. 
 



- 4 - 

4.1.2 Verander volume 
Druk op B2 en houd deze meer dan 3 seconden 
vast om het spraakvolume in te stellen. Laat B2 
los en druk hem binnen 5 seconden weer in 
om het signaal volume in te stellen. 
 
 

4.1.3 Ga naar Service Menu 
Druk meer dan 3 seconden op B3 om in het 
Service Menu te komen. 
 

4.2 Service Menu (SM) functies 
Ga naar het Service Menu door de aan/uit-
knop (PS1) kort in te drukken (hiermee gaat u 
naar de controle stand) en vervolgens knop B3 
gedurende meer dan 3 seconden. In het 
Service Menu brandt LED4 en knippert LED6. 
Bij het invoeren van elke functie laat de NOVO 
IP de bijbehorende tekst horen. 
Voer de functie uit door op B1 te drukken of 
stap naar de volgende door op B3 te drukken. 
Na het afronden van de programmering in een 
geselecteerde functie, komt NOVO IP 
automatisch terug naar het SM. Ga naar de 
volgende functie door op B3 te drukken of  
sluit af door op B2 te drukken. 
De onderstaande lijst gaat ervan uit dat u al in 
SM bent en naar de gevraagde functie hebt 
gezocht. 

# Service Menu functies 

1 Zender toevoegen 

2 Bereik testen 

3 Zender verwijderen 

4 Externe GSM antenne status 

5 Wissel Thuis/weg/passief status 

 

4.2.1 Zender toevoegen 
Voeg een zender toe door op B3 te drukken 
om naar radiopositie 1 te gaan, dit wordt 
aangegeven met een korte 'pieptoon'. Druk 
nogmaals op B3 om naar positie 2 te gaan, nu 
aangegeven met twee korte 'pieptonen'. Ga 
naar de gewenste positie door op B3 te 
drukken tot de NOVO IP het aantal keren dat 
overeenkomt met de gewenste radiopositie 
piept. Voeg de zender toe door deze te 
activeren (bijvoorbeeld op de alarmknop op 
SMILE). 

• Korte pieptoon - Actie OK en zender 
batterij OK 

• Lange pieptoon - Actie OK en zender 
batterij bijna leeg. 

• Foutmelding - De zender is al aanwezig 
op een  andere positie.  

Functie afsluiten door op B2 te drukken. 

 
4.2.2 Bereik testen 
Bij de bereik test is het mogelijk om de 
radioverbinding tussen een aangesloten 
zender en NOVO IP te testen. Wanneer u in de 
test uitvoert dan activeert u de aangesloten 
zender (bijv. Druk op de alarmknop op SMILE). 
De NOVO IP reageert met een 'bliep' als de 
radio dekking goed is. Op de SMILE knippert de 
LED groen om te bevestigen dat de radio 
dekking OK is. 
Sluit de functie af door op B2 te drukken. 
 

4.2.3 Zender verwijderen 
Verwijder een zender door op B3 te drukken 
om naar radiopositie 1 te gaan, dit wordt 
aangegeven met een korte 'pieptoon'. Druk 
nogmaals op B3 om naar positie 2 te gaan, nu 
aangegeven met twee korte 'pieptonen'. Stap 
naar de gewenste positie door op B3 te 
drukken tot de NOVO het aantal keren dat 
correspondeert met de gewenste radiopositie 
piept. Druk om de zender te verwijderen  B1 
langer dan 3 seconden in. Een korte pieptoon 
bevestigt de verwijdering. 
Ga uit deze functie door op B2 te drukken. 
 

4.2.4 Externe GSM antenne status 
Als met GSM gebruik een externe antenne 
toegepast wordt dan kunt u die met deze 
functie in- of uitschakelen. 
Ga teerug naar het Service Menu door op B2 te 
drukken. 
 

4.2.5 Wissel Thuis/weg/passief status 
Deze functie wordt verder beschreven in het 
NOVO – Technical Handbook, NE41 15013 –02. 
Verander de status door langer dan 3 
seconden op B1 te drukken. 
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4.3 Foutmeldingen 
Als “akoestische waarschuwing” geactiveerd is, 
wordt een fout aangegeven met een bliep 
en/of spraakbericht.  
Het wordt regelmatig herhaald tot het 
probleem is opgelost of de B2 knop wordt 
ingedrukt om het waarschuwingsgeluid te 
stoppen. Fouten worden ook aangegeven met 
de indicatie LED's L1 tot L3, die volgens 
onderstaande tabel  het probleem aanduiden 
tot dit is opgelost. 
 

Indicatie Mogelijke 
oorzaak 

Voorgestelde actie 

Groen, 
constant 

Geen IP of geen 
GSM 
communicatie 

Check lokaal net- 
werk of SIM-kaart 
(pincode)                   
Check zendbereik 

Rood 
knipperen 

Nestspanning 
uitval, defecte 
AC adapter  

Controleer AC 
adapter en/of snoer 

Geel, 
constant 

Accu defect / 
niet geladen 

Controleer accu 

Groen – 
rood – 
geel 
knipperen 

Radio 
interferentie 

Check voor storende 
radiobronnen. 
Verplaats draadloze 
(DECT) telefoons, 
WiFi zenders e.d. ten 
minste 1 meter weg 
van de NOVO IP 

 

5 Belangrijk 
5.1 Gebruik en onderhoud 

• Temperatuurbereik 5 - 55 ° C 

• Beschadig het apparaat of zijn 
onderdelen niet.  

• Bij beschadiging onmiddellijk contact 
opnemen met geautoriseerd personeel.  

• Niet blootstellen aan direct zonlicht.  

• Verwijder stof, vocht en vuil.  

• Laat het apparaat niet vallen, draai of 
schud het niet.  

• Verwarm het toestel niet en gebruik het 
niet bij open vuur. 

 

5.2 Reinigen 
• Alle onderdelen in de NOVO IP-kit 

kunnen met een milde zeepoplossing en 

een vochtige doek worden gereinigd. 
Droog met een droge doek.  

• Zware chemicaliën, vet en andere 
gevaarlijke stoffen mogen niet worden 
gebruikt bij het schoonmaken of 
gebruiken van de onderdelen in de NOVO 
IP-kit.  

• NOVO IP moet uit het stopcontact 
worden verwijderd voordat u het reinigt.  

• Controleer na het schoonmaken of de 
zorgtelefoon goed werkt door een test 
alarm naar de alarm ontvanger / centrale 
te sturen. 

 

5.3 Opmerkingen m.b.t. veiligheid 
• Lees de instructies voor gebruik.  

• Test het systeem voor het gebruik 
volgens de instructies.  

• Controleer na aanpassingen altijd de 
werking van het product.  

• Dit product is mogelijk niet voor alle 
personen geschikt en mag geen 
vervanging zijn voor het routinematige 
visueel controleren door een  
zorgverlener. 

• Moet niet worden gebruikt in situaties 
waar een vertraging bij de aankomst van 
de juiste medische zorg kan leiden tot 
een potentieel levensbedreigende 
situatie.  

• Onze eenheden zijn NIET bedoeld als een 
levensondersteunend apparaat, waarvan 
storingen kunnen leiden tot schade aan 
een leven.  

• Check het apparaat regelmatig en 
vervang indien nodig.  

• Koppel niet aan andere systemen dan die 
welke in dit document zijn vermeld. 

• Houd het toestel altijd droog. 
Blootstelling aan buitensporig vocht kan 
storingen veroorzaken.  

• Het toestel geeft onder normale 
omstandigheden geen 
elektromagnetische storingen.  

• Het product kan dichtbij andere 
producten of apparaten worden 
geplaatst zolang deze geen mechanische 
trillingen geven.  

• Verwijder de accu  als het apparaat niet 
meer gebruikt of voor een langere 
periode opgeslagen wordt. 
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5.4 Afvoer 
Als het toestel aan het einde van zijn 
gebruiksleven is gekomen, verwijder het dan 
via passende inzamel- of recycleplaatsen in uw 
land. In de Europese Unie geeft het etiket van 
het toestel aan dat dit product niet met 
huishoudelijk afval weggegooid moet worden. 
Het dient te worden gedeponeerd op een 
geschikte faciliteit om herstel en recycling 
mogelijk te maken of stuur het terug naar uw 
distributeur. 
 

6 Technische gegevens 
Afmetingen 175 x 130 x 68 mm (H x W x D) 

Gewicht 250 g (incl. accu) 

Frequentie, RF 916 MHz 

Communicatie IP en/of GSM, GPRS 

Max 
zendvermogen 

50.000 uV/m 
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