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INLEIDING
I ALGEMEEN 
Deze handleiding maakt deel uit van het product.  Het naleven van deze 
instructies is dan ook een vereiste voor het juist gebruik van het product.  Bollaert 
BV behoudt het recht, zonder voorafgaande mededelingen, de gegevens uit deze 
handleiding aan te passen.

II BELANGRIJK 
In geen geval kan Bollaert BV aansprakelijk worden gesteld voor directe, 
indirecte, specifieke of toevallige schade, of gevolgschade die voortvloeit uit de 
behandeling of het gebruik van de hier beschreven producten.
De afbeeldingen, foto’s en illustraties in dit document zijn niet contractueel.

III CONTROLE
Controleer of de producten in overeenstemming zijn met de gegevens vermeld 
op de afhalingsbon.
Voor meer info kan u de algemene voorwaarden op onze website bekijken.

IV CONTACT
Bollaert
Kon. Astridlaan 63 
9230 Wetteren 
België
09 369 13 81 
sales@bollaert.email



Installatie app

Voor het gebruik van de applicatie op uw mobiel toestel dient u deze eerst te 
installeren via één van de stores.

Voor android devices: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.govee.home&gl=BE  

Voor Apple devices : 
https://apps.apple.com/us/app/govee-home/id1395696823

User agreement en Privacy Policy

Bij het opstarten van de app zal u eerst de user agreement en Privacy Policy van 
de app moeten accepteren. 

Home pagina

Indien de vorige stappen goed zijn verlopen, komt u uit op de home pagina. 

2



3

Log in

We raden aan om meteen een persoonlijk account te maken op de app zodat u 
toegang heeft tot alle gratis tools dat de app aan te bieden heeft. Doorloop vol-
gende stappen om een account aan te maken: 

1) Druk rechts onderaan in het navigatie menu op het “profiel” symbool. 

2) Vervolgens klikt u bovenaan “log in” aan.

3) Op deze pagina kan u kiezen u in te loggen met een bestaand profiel of een       
 nieuw account te maken via “create an account”. 
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Een LED IBC toevoegen aan de app
1) Verbind de IBC met het elektriciteitsnet met behulp van de kabel. 

2) In de witte IBC’s die u ontvangen heeft zit een krachtige LED strip. Deze kan  
 verbonden worden met de app via een bluetooth verbinding. Om deze           
 verbinding aan te leggen drukt u eerst op het plusje bovenaan de home   
 pagina of op de gele plus indien u nog nooit eerder een LED hebt toegevoegd.

3) Op deze pagina kunt u de LED IBC vinden die u zojuist heeft aangesloten. Druk  
 hiervoor opnieuw bovenaan het scherm op het bluetooth-symbool. 

Opmerking: u kunt ook in de zoekbalk de code intypen die u werd meegegeven in 
onze magazijnen bij afhaling. Dit is namelijk de unieke code van de LED strip. 

4) Eens de app uw LED strip gevonden heeft zal deze tevoorschijn komen in een  
 lijst van gevonden bluetooth apparaten. Druk op het apparaat dat u wilt in 
 stellen. U kan ervoor kiezen om de IBC een naam te geven. Dit wordt door ons  
 aangeraden om voor uzelf een beter overzicht over de LED IBC’s te behouden  
 (bv. “IBC-rood-buiten”, “IBC-blauw-binnen”). 

5) Als alles goed verlopen is, is uw mobiel toestel nu verbonden met de LED IBC. 
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Meerdere LED IBC’s groeperen

U kunt ook meerdere IBC’s met elkaar verbinden door een groep aan te maken in 
de app en de gewenste IBC’s hier aan toe te voegen. A.d.h.v. deze groepen kan 
u verschillende kubussen samen een kleur laten aannemen i.p.v. dat u iedere IBC 
apart moet instellen. 

1) Op de homepagina, druk bovenaan het scherm op de “group” button. 
2) Scroll naar onder. Daar kunt u onze IBC’s samenvoegen door een    
 bluetooth groep aan te maken via het plus teken. 
3) Geef de groep een naam naar keuze.
4) Eens op de pagina van de juist aangemaakte groep, scrolt u naar onder.  
 Daar kan u de leds, die u graag in de groep wilt toevoegen, aanduiden   
 door op het potlood symbool te klikken. Daar vinkt u de correcte leds aan.  

Opmerking: u kan maximaal 6 IBC’s groeperen. 
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Groep
Indien u meerdere IBC’s tegelijk een kleur wilt geven kan dat door op de 
homepagina onder “my devices > group” op de groep van LED strips te klikken die 
u wilt aanpassen. 
Basis functies: 
• De helderheid aanpassen 
• De kleuren aanpassen 

Goovie’s light studio
Naast alle basis functies kan u ook gebruik maken van de light studio van de app. 
Hier kan u verschillende opties aanduiden dat de community van Goovie met u 
deelt. Eens u een IBC geselecteerd hebt rechts bovenaan de pagina kan u: 
• Willekeurige kleuren laten afspelen
• Een afbeelding uploaden waarvan de kleuren op de IBC zullen verschijnen
• Een bepaalde kleuren set laten afspelen die de app/andere gebruikers   
 voor u hebben gecreëerd.

Led functies

Individueel
De leds hebben heel wat leuke functies die u gemakkelijk kan instellen. 
Indien u een enkele IBC een kleur wilt geven kan dat door op de homepagina 
onder “my devices > devices” op de LED strip te klikken die u wilt aanpassen. 

Basis functies: 
U kan verschillende “modes” aanduiden die elk hun unieke functies hebben. 
• Music mode: met de music mode kan u de IBC samen op het ritme van de  
 muziek laten lichtgeven 
• Color mode: onder color mode kan u simpelweg uw IBC de kleur geven die  
 u maar wilt
• Scene mode: met de scene mode kan u a.d.h.v. enkele verschillende scenes  
 van de app de IBC’s laten kleuren
• DIY mode: maak uw eigen kleurschema’s of gebruik die van anderen


