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CHAPTER 1: DE APP 
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Bedankt, je zult vast en zeker een product van ons gekocht hebben dat de app gebruikt! Nu volgt een stappen 

plan dat je kunt doorlopen om alles te koppelen. Ook staat er wat je moet doen als het niet lukt. 

 

1.1 DE APP INSTALLEREN 

 

De volgende stappen moet je doorlopen voordat je onze producten kunt koppelen en bedienen. 

• Download de Homeylux-app uit de store en installeer deze. Deze heb je nodig om de lampen te 

kunnen koppelen en bedienen. Zonder deze app werken onze producten niet. 

 

• Open de Homeylux-app, lees de voorwaarden en druk op Akkoord om verder te gaan.  

 

• Registreren, dit kan met een e-mail adres of met je telefoonnummer. Voer je gegevens in om je 

account af te maken en rond dit af. Vervolgens krijg je een e-mail of een sms toegestuurd met een 

verificatiecode. De laatste stap in de registratie is dan om een wachtwoord aan te maken. Het 

wachtwoord moet 6 tot 20 karakters bevatten en mag alleen letters en cijfers bevatten. 

 

• De app is nu toegankelijk. Op de Home pagina vind je linksboven in het scherm “My Home” staan. 

Dit betekent mijn huis, hierop kun je al van alles aanpassen. Maar mocht je een specifieke kamer 

eerst willen doen of ben je op werk zet dit dan alvast om. 

 

• Je bent klaar met de setup en kunt alle producten gaan toevoegen aan de app. Veel plezier! 
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1.2 HOE KOPPEL IK MIJN HOMEYLUX PRODUCTEN 

 

• Koppel de producten zo dicht mogelijk bij de router. Zo weet je zeker dat het koppelen niet 

belemmerd wordt door het bereik van je Wifi. 

• Download de Homeylux app, open de app en kijk dat je verbonden bent met de Wifi(niet je mobiele 

netwerk of hotspots). De producten zijn namelijk alleen te koppelen met de Wifi. 

• Vervolgens sluiten wij het product aan op netstroom of accu en zetten wij deze aan. 

 

 

  

Dit is het Home scherm. Hier staat bij de 

eerste keer “Add Device” in het midden 

van het scherm.  

 

Bij alle volgende keren dien je 

rechtsboven op het “+” teken te klikken.  

Je ziet nu het keuze scherm. 

Je begint bij “Add Manually” hier kun je 

handmatig kiezen welk product je wilt 

toevoegen. 

 

Ook kun je voor “Auto Scan” kiezen, 

hierbij zoekt de app zelf naar alle 

producten. Dit is ook te adviseren bij 

eerste gebruik. Zet hierbij wel alles aan 

om het zo makkelijk mogelijk te maken.  
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1.3 HANDMATIG TOEVOEGEN 

 

 

  
1. Als je gekozen hebt welk product je wilt koppelen, kom je 

op dit scherm. Zorg ervoor dat je product stroom heeft en 

in de koppelmodus staat. Check hiervoor de specifieke 

product handleiding. 

 

2. Bij lampen moeten deze snel beginnen te knipperen. Als 

de lamp nog niet gekoppeld is zal deze vanuit zichzelf 

beginnen te knipperen. Mocht deze wel al eens 

gekoppeld zijn of heeft deze een extra zetje nodig? Zet 

het product dan kort 3x aan. Mocht de lamp langzaam 

knipperen, herhaal je dit zodat deze snel gaat knipperen. 

LET OP: Rechtsboven moet de koppelmodus op “EZ 

Mode” staan. 

 

3. Bevestig onder in het vakje dat de lamp/lampje op het 

product snel knippert. 

 

4. “Volgende” en dan gaan wij bijna beginnen met 

koppelen! 

1. Hier kijken wij nogmaals dat je 

verbonden bent met de Wifi. 

Mocht je een apart 2,4Ghz en 

5Ghz netwerk hebben. Gebruik 

dan het 2,4Ghz netwerk. 

 

2. Vul je wachtwoord in en druk 

op “next”. Hier gaat de app 

koppelen met de lampen die 

aan het knipperen zijn 
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1. Dit is de geduldige stap, hier 

wachten wij tot de app al zijn 

stappen heeft doorlopen om te 

koppelen. 

1. Gelukt! Je product is 

gekoppeld.  

 

Gebruik je lampje niet meteen, 

laat deze even 5 minuten 

zichzelf updaten. De app zorgt 

ervoor dat de lampen 

automatisch de update krijgen.  

 

2. Nu dat je deze gekoppeld hebt 

kun je de lamp verplaatsen naar 

de juiste plek, mocht je deze bij 

de router geïnstalleerd hebben.  
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1.4 AUTOMATISCHE MODUS 

 

 

  1. Voor de automatische mode 

word altijd gevraagd om even 

alles aan te zetten. Hierdoor 

kan de app alles gebruiken om 

te koppelen met het Smart 

product. 

 

2. Zorg ervoor dat je product in 

koppelmodus staat. Check 

hiervoor de handleiding van je 

product. 

 

3. Druk op “Start Scanning”. 

1. Graag kijken bij “Modify Wifi” 

dat alles is ingevuld zodat de 

lampen kunnen verbinden. 

Meer hoef je hier niet te doen, 

alleen wachten tot al je 

producten verschijnen. 
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1. Heeft de app alles gevonden 

wat jij wilt koppelen zie je een 

klein pictogram hiervan in 

beeld en kun je op “Next” 

drukken. 

 

1. Het is gelukt, je product is 

toegevoegd en hier vind je de 

lijst van alle toegevoegde 

producten. 

 

2. Druk op “Done” om terug te 

gaan naar de start pagina. 
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1.5 PRODUCTEN FIRMWARE UPDATEN 

 

 

  
1. Op de Home pagina kies je het product dat je wilt 

updaten. Of wilt nakijken of deze al up-to-date is. 

 

2. Klik op het product om de instellingen hiervan te 

openen. 

 

 

1. Klik op het rechtsboven om naar 

de verdere instellingen te gaan. 

1. Klik op “Check for Firmware Update”  

en je krijgt te zien of er een update is, 

of dat alles up-to-date is. 
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1.6 GROEPEREN 

 

Om het makkelijker te maken om meerdere gelijke producten te bedienen is het mogelijk deze te groeperen.  

  

1. Om te groeperen heb je tenminste 1 

product online nodig om te koppelen aan 

een groep.  

 

Het groeperen betekent hier niet perse 

meerdere producten onder 1 groep. Maar 

kan ook betekenen dat je producten of één 

product wilt afzonderen. Later kun je ook 

nog meerdere producten toevoegen aan 

deze groep.  

 

Bijvoorbeeld voor als je gaat uitbreiden.  

1. Nadat je een product hebt gekozen dat 

deel gaat uitmaken van de groep, open je 

de instellingen ervan. 

 

2. Vervolgens klik je boven rechts op het 

pennetje.  

 

3. Om te groeperen hoef je om te beginnen 

maar één product te selecteren. De rest 

wordt later toegevoegd aan de groep. 
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1. Op deze pagina vind je meer informatie over je 

product. Ook vind je hier de mogelijkheid om te 

groeperen. Druk op “Create Group” om een 

groep aan te maken. 

 

 

1. Selecteer vervolgens welke 

producten je wilt toevoegen 

aan de groep.  

 

2. Bijna klaar, geef de groep nog 

een naam om makkelijk te 

kunnen onderscheiden waar de 

groep voor bedoeld is.  

 

3. Klaar, je hebt een groep 

aangemaakt! 
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1.7 AUTOMATISERING/TAP-TO-RUN 

 

De app is wat onze producten de mogelijkheid geeft om alles te kunnen doen. Hierbij een aantal dingen om 

jouw aan de slag te laten gaan.  

  

1. Druk onder op  het scherm op “Smart”.  

 

Op deze pagina kun je alle instellingen die 

je wilt hebben maken. Zo zijn ze achteraf 

ook makkelijk toe te voegen aan nieuwe 

producten zonder dat je de 

automatisering/Tap-to-Run opnieuw moet 

maken. 

 

2. Druk op de “+” rechtsboven in het scherm 

om verder te gaan. 

 

Tap-to-Run, is te bedienen via voice 

controle of een knop druk. 

 

Automatisering, gebeurt zonder zelf een 

extra handeling te hoeven doen. Mits juist 

ingesteld natuurlijk. 

 

 

1. Op dit scherm gaan wij kiezen wat er gemaakt 

moet worden.  

 

Tap-to-Run:  

Klik op Tap-to-Run om verder te gaan met het 

maken van een Tap-to-Run. 

Automatisering: 

Weather Changes, hiermee kun je bij verandering 

van het weer instellen wat je product doet. Dit leest 

de app af van de ingebouwde weersapp, die deze 

update via internet. LET OP, hiervoor moet je een 

locatie hebben. 

Schedule, om een tijdschema te maken. 

When device status changes, om instellingen te 

maken op bepaalde citeria. 
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1. Hier kies je voor welk product/groep je 

een automatisering wilt maken.  

 

Hier is het belangrijk dat als je meerdere 

apparaten dezelfde automatisering/ Tap-

to-Run wilt geven deze in één groep 

zitten. 

 

1. Selecteer wat je wilt aanpassen 

aan het schema. Wil je er niks 

aan veranderen selecteer je 

niks.  

 

Heb je alles zoals je het wilt? 

Druk dan op “Next”. 



 

15 
 

  

1.  Op dit scherm gaan wij controleren of alles 

klopt. 

Condition: Is de conditie die getroffen moet 

worden om de automatisering te “triggeren”. 

Task: Zijn de taken die uitgevoerd worden zodra de 

conditie getroffen is. Ook zie je hier op welk 

product of welke groep dit toegepast wordt. 

Name: Voor als je de automatiseringen een eigen 

naam wilt geven. 

Style: Veranderd alleen de kleur van de 

automatisering. Dit als je bijvoorbeeld aparte 

kamers met verschillende automatiseringen wilt  

sorteren op kleur.(Zie volgende foto) 

Effective Period: De effectieve periode waarin de 

automatisering moet werken. Hier kun je 3 

voorgemaakte keuzes nemen of zelf een tijds 

periode instellen. 

 

2. Druk op “Save” om je automatisering/ Tap-to-

Run op te slaan. 

1. Gefeliciteerd je hebt een 

automatisering/ Tap-to-Run 

gemaakt! 

 

De kleur van het vakje wordt bepaalt 

door welke kleur je hebt gekozen bij 

“Style” in de vorige stap.  

 

Met het groene schuifje zet je de 

automatisering aan of uit. Deze staat 

vanzelf aan als je een automatisering/ 

Tap-to-Run hebt gemaakt. 
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1.8 FAMILIELEDEN TOEVOEGEN 

 

Om familieleden toe te voegen moeten zij beschikken over de Homeylux-app en een account hebben. (Zie 1.1)  

  

1. Je opent de app, die brengt je op de home 

pagina. 

 

 

2. Klik rechtsonder op “Me”, dit brengt je naar 

jouw pagina. 

1. Hier klik je op “Home Management” om verder 

te gaan naar het uitnodigen van leden. 

 

 

Extra: 

Message Center: Hier kun je alle meldingen zien die de 

app geeft. Zoals ingestelde alarmen, of dat er producten 

zijn ontkoppeld. 

FAQ & Feedback: Hier vind je frequent gestelde vragen 

over de app of bepaalde producten terug. 

More Services: Dit is als je je Google Assistant of Alexa 

wilt koppelen aan de app. 

Settings: In de instellingen vind je alles terug over om 

wijzigingen aan te brengen aan je account, extra 

instellingen voor de app, de “Network Diagnosis” en de 

“Clear Cache”. 
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1. Om een lid toe te voegen aan je 

Home, druk je op “Add Member”. 

 

Vervolgens kies je hier hoe je de link 

wilt delen met de persoon die je wilt 

toevoegen. LET OP:  Je kunt maar één 

code sturen per keer. Dit is voor 

veiligheid redenen. 

 

2. Zodra de persoon heeft 

geaccepteerd, is het gelukt! Er is een 

lid bij de familie toegevoegd aan jou 

gewenste home. 

1. In “Home Management” kies je vervolgens de 

Home die je wilt gebruiken. Dit kan een 

bestaande zijn of je kunt een nieuwe 

aanmaken.  

 

2. Selecteer vervolgens de gewenste Home en 

ga verder. 
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CHAPTER 2: MODEM 
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2.1 DE JUISTE VERBINDING 

 

Smart producten werken alleen op een 2.4Ghz verbinding. Standaard heeft je modem/router, die je van jouw 

provider gekregen heeft deze aanstaan. Tegenwoordig heeft iedere router hierbij ook een 5Ghz verbinding bij 

en deze staat ook automatisch aan onder dezelfde naam. 

Toch zijn het 2 verschillende verbindingen. Zo kan jouw telefoon met 2.4Ghz zowel als 5Ghz verbonden zijn, je 

telefoon of ander smart apparaat kiest hierbij de sterkste uit.  

Bij alle stappen die je hier niet kunt oplossen omtrent het modem kun je hulp vragen bij je provider. Deze 

kunnen je hierbij advies geven, of het op afstand voor je instellen. Geef hierbij duidelijk aan wat je wilt. 

 

 

 

2.2 INTERNETSNELHEID EN DHCP ADRESSEN 

 

DHCP adressen; In een huishouden worden steeds meer apparaten verbonden met de Wifi. Deze apparaten 

krijgen allemaal een eigen adres binnen je netwerk, een DHCP adres. Sommige modem/routers hebben hier 

een limiet op staan, bijvoorbeeld 32 adressen. Het kan dus zijn dat je een product niet verbonden krijgt omdat 

er geen adressen meer over zijn, deze zijn allemaal al vergeven aan televisies, telefoons, tablets, noem ze maar 

op.  

Maar, dit is makkelijk op te lossen. Dit kun je zelf instellen op je modem, als je hierop inlogt kun je bij DHCP 

adressen het aantal verhogen. Bijvoorbeeld naar 200, dan hoef je dit in de toekomst niet steeds in kleine 

stappen te verhogen.  

Internetsnelheid, dit voor een probleem zorgen. Als jij een abonnement hebt van 50Mbit/s dan kan het zijn als 

alle producten samen aan dit limiet zitten, je bepaalde producten niet kunt bedienen. Dit is natuurlijk wel pas 

bij grote aantallen of bij hoog internet verbruik. Hierbij kan je overwegen je abonnement te verhogen. 
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2.3 WAT KAN ER MIS GAAN MET DE ROUTER 

 

Jouw smart device kan op de verkeerde verbinding zitten. Als deze de 5Ghz heeft gepakt dan is dit niet 

hetzelfde netwerk als de 2,4Ghz waarmee de lampen gekoppeld zijn. Dit kan ervoor zorgen dat ze “offline” 

staan en niet te besturen zijn.  

 

o Je kunt de Wifi op je smart device uitzetten en weer aanzetten, hierdoor kan deze 

omspringen naar de “juiste” verbinding om de lampen te bedienen 

o Ook is het mogelijk op de router de 2.4Ghz en de 5Ghz verbinding te splitsen van elkaar op 

aparte namen. Zoals bijvoorbeeld “Thuis 2.4Ghz, Thuis 5Ghz”. Dan kun je altijd zelf zien of je 

de juiste verbinding gebruikt. 

o Mocht je de 5Ghz helemaal niet gebruiken, of wil je zien of dit problemen veroorzaakt met 

koppelen? Dan kun je deze ook uitzetten via je modem. 

 

Het is ook mogelijk dat je modem/router op een plek staat die de verbinding verstoort. Denk hierbij aan de 

zekeringenkast, achter de tv, achter een dikke muur, enz.… Het kan verschillende factoren hebben waarom de 

verbinding slecht is. Kijk hierbij dus altijd goed naar je huis en de positie waar het signaal vandaan komt. Zo kan 

het ene product het wel doen en de ander niet.  

 

Ook is hierbij belangrijk dat je smart device(bijv. Telefoon, tablet) een enorm sterke ontvanger heeft. Dus als je 

smart device op een plek wel verbinding heeft kan het zijn dat je product dit niet heeft. 

 

 

2.4 VERSTERKERS/REPEATERS 

 

Versterkers/Repeaters kunnen helpen bij een zwakke verbinding, niet alleen voor onze producten, ook voor 

bestaande producten in je huis. Deze zorgen ervoor dat je niet hoeft te schuiven met je vaste modem/router 

als je dit niet wilt. Ook kunnen ze helpen met het versterken van de verbinding in moeilijk te bereiken plaatsen. 

Een goede uitbreiding voor je bestaande netwerk, toch kunnen deze ook voor problemen zorgen. 

Let hierbij goed op de installatie van de Versterker/Repeater.  Deze verhoogt namelijk niet het aantal DHCP 

adressen en verhoogt ook niet je internetsnelheid of je abonnement. Kijk dus altijd goed naar de instellen van 

je modem/router. Ook is het belangrijk deze niet te installeren in een verstopte hoek waar de verbinding 

tegengehouden wordt. Het kan ook zijn dat je lampen gekoppeld worden met de versterker, mocht deze een 

andere naam hebben dan de verbinding van je modem/router. Moet jij smart device verbonden zijn met de 

versterker/repeater om de producten te kunnen besturen. 
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CHAPTER 3: 

TROUBLESHOOTING 
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3.1 KOPPELEN 

 

Mocht het niet lukken of heb je problemen met de producten, kijk het hier even na. Werkt het vervolgens nog 

steeds niet kun je contact opnemen met de klantenservice. 

Vergeet ook niet ons YouTube kanaal te bekijken. Homeylux en IntoLED is waar je ons op kunt vinden. Hier 

hebben wij veel verschillende tutorials over onze producten. 

 

3.1a Product gaat niet in koppelmodus. 

Pak de gebruiksaanwijzing van het product erbij en zoek hierin hoe de koppelmodus te starten. Voor 

verschillende producten zijn namelijk ook verschillende methodes. Bijvoorbeeld bij de lampen dien je deze 3x 

aan en uit te zetten, waarnaar ze in de koppelmodus gaan. Dit doen ze automatisch als ze niet gekoppeld zijn. 

 

3.1b Mijn product staat offline. 

Dit kan meerdere oorzaken hebben. Hier verwijs ik terug naar hoofdstuk 2 om te kijken naar de oorzaak. Als 

het product al eens gekoppeld is betekent het namelijk dat er een verbindingsfout is wanneer deze offline 

staat.  

Belangrijk is ook dat je op hetzelfde netwerk zit als het product. Ook heeft het smart device waar je het product 

aan koppelt een sterkere ontvanger dan de lampen. Mocht je smart device dus verbinding hebben heeft het 

product dat wellicht niet. 

Probeer het apparaat opnieuw te koppelen. 

 

  

3.2 AANSLUITINGEN 

 

3.2a Dimmers 

Onze producten werken op een constante stroomvoorziening, niet op dimmers. Om producten met een 

dimfunctie te dimmen gebruik je de app. Dit kan je product beschadigen én de levensduur verkorten. 

 

3.2b Mijn product gaat niet aan 

Kijk hierbij eerst na of het gekozen stroompunt ook daadwerkelijk voltage heeft.. Dit kan met een voltmeter, 

door een ander product in te steken. Mocht het stroompunt niet werken adviseren wij om een elektricien in te 

schakelen. 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCQ-8b9yqyvXIr0P-CLo95wg
https://www.youtube.com/channel/UC2TlGx1bHoU31JiGt10z0UQ
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3.3 VEEL GESTELDE VRAGEN, FAQ 

 

3.3a Mijn lamp reageert anders 

Dit kan gebeuren door een update die niet gedaan is. Check altijd even of dit gedaan is (Check 1.5) 

 

3.3.b Lamp verbind niet in armatuur 

Dit kan verschillende gevolgen hebben. 

Dit kan liggen aan de omgeving, als de verbinding door en om muren heen moet verzwakt dit het signaal. Als 

een product is ingebouwd kan het verbindingsprobleem ook veroorzaakt worden door het materiaal 

eromheen. 

Kijk altijd of de lamp wel verbind buiten het armatuur. Probeer de bron van je verbinding dichterbij de lamp te 

installeren of gebruik een versterker/repeater (2.4) 

Ook is hierbij belangrijk dat je smart device(bijv. Telefoon, tablet) een enorm sterke ontvanger heeft. Dus als je 

smart device op een plek wel verbinding heeft kan het zijn dat je product dit niet heeft. 

 

3.3c LED-strip verbind niet met afstandsbediening 

Het koppelen van deze afstandsbediening aan de smart LED strip dient namelijk wel eens enkele keren 

geprobeerd te worden. Mijn verzoek is dus ook om hem dus een aantal keer opnieuw proberen te koppelen. 

Wanneer de koppeling gelukt is zal de afstandsbediening uiteraard gekoppeld blijven, maar de ervaring leert 

dat een aantal keer proberen wonderen kan doen.  

Volg de stappen van het filmpje vanaf 1:37(Klik hier voor het filmpje) 

• Sluit de strip aan op de netstroom, haal de connector los van de receiver, daarna koppel je het weer 

aan elkaar en dan direct binnen 3 seconden, snel een paar keer op '1' klikken (of 2, of 3).  

• Hierna zal je zien dat de led strip flikkert wat betekent dat het is gekoppeld 

• Mocht dit echt niet lukken, willen we je verzoeken om dit koppelproces kort op te nemen en contact 

op te nemen met de klantenservice. 

 

3.4c Pardoo, lijkt offline in de app 

Deze fout treed vaak op doordat het lijkt alsof de Pardoo niet online staat, of niet is opgeladen. Maar in 

werkelijkheid staat deze gewoon uit. Omdat een Solarlamp niet vanzelf aangaat overdag.  

Mochten er meer vragen zijn of werkt het product alsnog niet naar behoren. Neem contact op met de 

klantenservice. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z2gNePrCKc8

