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Worldwide Spa Remote | Smart Device Spa Monitoring (drivs av Balboa Worldwide Spa App)
Balboa Worldwide App (bwa ™) är en app för din smarta enhet (Android ™ eller iPhone®) som låter dig komma åt ditt spabad via
en direktanslutning någonstans i närheten av ditt spabad, var som helst i ditt hus som du kan ansluta till ditt lokala Wi-Fi-nätverk,
eller någonstans i världen, har du en Internetanslutning till din smarta enhet via 3G, 4G eller Wi-Fi-hotspots*.
Med bwa app kan du se till att ditt spabad är redo när du vill ta ett dopp. Istället för att gå ut och trycka på knappar på
kontrollpanelen kan appen starta spabadet och ändra inställningar från din smartphone eller surfplatta.
Appen ger fullständig gränssnittskontroll så att du kan ställa in temperaturen, slå på och av pumparna och till och med ställa

Du kan komma åt ditt spabad från
bekvämligheten i ditt hem, ditt kontor
innan du lämnar jobbet eller på väg tillbaka
från din semesterresa.
Du kan förbereda ditt spabad efter ditt
humör eller personliga preferenser, så ditt
spabad är inställt precis som du vill när du
anländer.

* Kontrollera med din operatör för Internetavgifter, eftersom bwa app skickar data till & från en server och beroende på din dataplan kan du uppleva ytterligare månatliga datakostnader.
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Du är bara några enkla steg bort från att koppla ditt
spabad till ditt hemnätverk och Internet.
Innan du börjar kanske du vill anteckna lite information
för ditt system som kan hjälpa till att felsöka dina
inställning om det behövs.

BP-serienummer
Wi-Fi-modul S / N
Smart enhet
Smart enhet OS
Wi-Fi Router
Internetleverantör
Mobil Datatillhandahållare
Annan information du behöver
Lokalt / nätverk SSID
Nyckel (lösenord)
Kryptering (Ingen, WEP, WPA)

Steg 1
Hämta appen till din smarta enhet från antingen
Google® Play eller iTunes®-butiken. När du har laddat
den på din telefon är du redo att ansluta till ditt spabad.
Skanna QR-koden nedan för att ta dig direkt till
hämtningssidan.

Google® Play Store

iTunes® App Store

Steg 2
Kontrollera att enhetens Wi-Fi är påslagen.
(Kontrollera med enhetens instruktioner om hur du
får åtkomst till Wi-Fi-inställningarna).
I det här exemplet använder vi en Android™ -enhet,
iOS® skulle vara liknande.

Se till att du är nära ditt spabad. Gå till din
Wi-Fi-inställningsskärm och leta efter BWG SPA-nätverket
(det kommer att betecknas som BWGSpa_12345). I vårt
exempel är det BWGSpa_0E608F och ansluts till det.
Inget lösenord behövs.

Steg 3
När du är ansluten till BWG Spa-nätverket, starta
bwa app och följ anvisningarna på skärmen. (Din
startskärm kanske är annorlunda.)

FRÅN STARTSKÄRMEN

Tryck på bwa app-knappen.

Anslut till spabadet.

VÄNTA TILLS DU
ÄR ANSLUTEN

bwa™ APP
HUVUDSKÄRMEN

När du är ansluten
kommer du att tas till
huvudprogrammets
skärm.

Du är nu direkt kopplad till ditt
spabad och kan styra alla
bubbelfunktioner via
bwa ™ appen.

Om du inte har ett hemnätverk, kan du stanna här. Om
du har ett hemnätverk, kan du styra ditt spabad när du
är i närheten, max 20 meter.
Den detaljerade driften av bwa app förklaras i app
http://www.balboawater.com/bwa
Om du har ett hemnätverk är nästa steg att ansluta
ditt spabad till det.
Innan du ansluter till ditt hemnätverk måste du kunna
se ditt hemnätverk från ditt spabad.

Det enklaste sättet att kontrollera om du kan se ditt
hemnätverk från ditt spabad är att försöka ansluta till den
med din smarta enhet bredvid spabadet. Öppna ett
webbläsarfönster och anslut till Internet (eller någon annan
app som ansluter till Internet).
Medan du står vid ditt spabad, om du kan ansluta din smarta
enhet till Internet via ditt hemnätverk, kan spabad bwa
Wi-Fi-modulen också anslutas till ditt hemnätverk.
Om du inte kan ansluta till Internet via ditt hemnätverk kan
någon annan signalbooster så att du kan se ditt nätverk vid
ditt spabad.

annan plats där du har täckning på din tomt.

Du är nu redo att ansluta ditt spabad till ditt lokala nätverk.
Tryck på knappen Inställningar.

Eller häng det på utsidan av spabadet istället för
under spabadets panel.

När du väl kan se ditt hemnätverk är du redo.

Steg 4
Att konfigurera ditt lokala nätverk är en engångsprocess.
När du är ansluten behöver du inte ändra inställningarna
igen om inte ditt nätverks SSID ändras.

På nästa skärm väljer du knappen Avancerat för att ställa in dina
Wi-Fi-nätverksinställningar
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INSTÄLLNINGSSKÄRMEN

AVANCERADE INSTÄLLNINGAR

På skärmen Inställningar
kan du välja spa-temperaturen,
ändra temperaturen mellan
F° & C°, ställa in tid på

Välj nu
Wi-Fi-inställningsknappen,
välj ditt hemnätverk och
ange ditt lösenord.

Tryck på knappen Avancerat

För Android ™ -installationen
fortsätter du på nästa sida,
för iOS®-inställningen går
till sidan 14.

På Wi-Fi-skärmen kan du
använda rullgardinsmenyn
för att välja ditt SSID-nätverk
eller så kan du skriva in det
i SSID-rutan.

Om du har en router
som stöder WPS-provning,
markerar du den här rutan
och trycker på WPS-knappen
på din hemrouter.

Du måste också välja vilken
typ av lösenordskryptering du
använder: Öppna, WEP eller WPA.

Inte alla routrar stöder
WPS-funktionen. Kontrollera
routerns instruktioner för
mer information.
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SKRIV IN LÖSENORDET

Välj textrutan för att ange
ditt lösenord om du har ett.
Skriv in det med tangentbordet.
Använd tillbaka / retur-tangenten
när du har skrivit in ditt lösenord.
(Använd Android Back-knappen).

Nu kommer du att spara
lösenordet till spabadet och
badet är redo att ansluta till
ditt nätverk.
Tryck på Spara-knappen.

BEKRÄFTA PÅ SKÄRMEN

WIFI LÄNK SKÄRM

Du kommer att bli ombedd
att bekräfta att du vill
uppdatera ditt lösenord till spabadet.

Du kan behöva ansluta till
ditt hemnätverk efter att du
har sparat lösenordet.

BWG Spa-nätverket kommer nu
att kopplas från och du
kommer att styra ditt spabad
via ditt hemnätverk.

Avsluta appen och se till
att du är ansluten till ditt
hemnätverk.
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DIN SMARTPHONE

Om du har anslutningen till
ditt hemnätverk automatiskt
kopplas bwa app igen.

Starta om appen och anslut
till badet som nu kommer att
anslutas till ditt lokala nätverk.

Du måste manuellt ansluta
till ditt lokala nätverk.

Du kan nu kontrollera ditt
spabad var som helst du
kan ansluta till ditt
lokala nätverk. För
att fortsätta installationen,
gå till sidan 14.

bwa™ WEP INSTÄLLNING

bwa™ WSP INSTÄLLNING

IOS-inställningen liknar Android,
förutom att du måste skriva in
ditt SSID och Key (Password)
med ditt tangentbord.

Om du har en router som
stöder WPS-provning,
välj den knappen och tryck på
WPS-knappen på din hemrouter.

Du måste också välja
vilken typ av lösenordskryptering
du använder: Öppna, WEP
eller WPA. Styr ditt spabad via
ditt hemnätverk.

Inte alla routrar stöder
WPS-funktionen.
Kontrollera routerns instruktioner
för mer information.
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bwa™ WEP INSTÄLLNING

Skriv in Service Set
namnet på ditt trådlösa
nätverk.

Välj sedan ny textrutan för
att ange ditt lösenord om
du har en. Skriv in det med
tangentbordet.

Nu sparar du SSID och lösenord
till spabadet och badet
är redo att ansluta till ditt nätverk.
BWG Spa-nätverket kommer nu
att kopplas från och du
kommer att styra ditt spabad
via ditt lokala nätverk.

Du kan behöva gå till dina
inställningar och ansluta till
ditt lokala nätverk när du
har sparat lösenordet och
startat om appen.
Avsluta appen och se till
att du är ansluten till ditt
hemnätverk.
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KONTROLLMENYN

Om du har anslutningen
till ditt hemnätverk automatiskt
kopplas bwa app igen.

Starta om appen och anslut till
badet som nu kommer att
anslutas till ditt lokala nätverk.

Det kan hända att du
måste ansluta manuellt
till ditt lokala nätverk.

Du kan nu kontrollera ditt
spabad var som helst du
kan ansluta till ditt
lokala nätverk.

Du bör nu anslutas till ditt
lokala nätverk.

Nu kan du slå på dina pumpar
och lampor genom att trycka på
kontrollknappen.
På Android ™, använd tillbaka
/retur-tangenten för att återgå
till huvudprogrammets skärm.
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På IOS-enheter ser du en
bakåtknapp som du ska
använda för att navigera mellan
skärmarna.

Nu kan du slå på dina pumpar
och lampor genom att trycka
på kontrollknappen.
Utrustningen för ditt spabad
visas automatiskt på den här
skärmen. Du kan slå på / av
enheterna genom att trycka
på knapparna.

Om du vill kontrollera ditt
spabad utanför ditt lokala
nätverk, se till att du
har en Internetanslutning
på din enhet (3G / 4G / Hotspot).
Starta appen och tryck på
knappen Anslut. Nu kan du
styra ditt spabad via Internet
samt via ditt lokala nätverk.

När du är ansluten via Internet
visas en liten molnikon under
knappen controls så att du
Använd ditt spabad genom att
gå till kontrollpanelen.
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NJUT AV DITT SPABAD!

Beroende på din täckning och
datahastighet kan svarstiden
för att bekräfta knapptryckning
variera. Du kommer att veta att
appen väntar på de små
spinnpunkterna.
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Här är några tips som hjälper dig att få din bwa ™ app
installerad och fungerande så att du kan ...
Styr ditt spabad när som helst, hur som helst och var som helst ...
Kontrollera att Wi-Fi-modulen är korrekt installerad.
Stäng av badet. Badet måste vara avstängt för att
Wi-Fi-modulen ska initieras korrekt.
Anslut Wi-Fi-modulen till en extra panelkontakt i ditt styrsystem.
Om du inte har en extra paneluttag, använd y-adapterkabeln
(# 25657). Ta bort panelkontakten och byt ut den med y-adaptern.
Anslut sedan panelen och Wi-Fi-modulen till y-adapterns kabel.
Slå på badet igen.
Kontrollera att Wi-Fi-modulen kan anslutas till ditt hemnätverk

Det enklaste sättet att kontrollera om du kan se dig hemnätverk från
ditt spabad är att försöka ansluta till den med din smarta enhet bredvid
spabadet. Öppna ett webbläsarfönster och anslut till internet (eller
någon annan app som ansluter till internet).
När du stannar vid ditt spabad, om du kan ansluta din smarta enhet till
Internet via ditt hemnätverk, så kan bw Wi-Fi-modulen ansluta till ditt
hemnätverk också.
Om du inte kan ansluta till Internet via ditt hemnätverk kan du
signalbooster så att du kan se ditt nätverk vid ditt spabad.
täckning på din tomt.
Eller häng det på utsidan av spabadet istället för under badets panel.

Innan du ansluter till ditt hemnätverk måste du kunna se ditt
hemnätverk från ditt spabad.

När du väl kan se ditt hemnätverk är du redo

Några andra saker vi har sett och lärt oss under första
installationen och några sätt att bekräfta saker fungerar korrekt:

4. När du har anslutit appen till det lokala Wi-Fi-nätverket bör du ansluta
telefonen till samma nätverk igen med hjälp av telefoninställningarna.

1. Se till att du har anslutit den nya Wi-Fi-modulen till spabadet med
strömmen av. Wi-Fi-modulen pratar med badet när strömmen är

Du kan nu styra badkaret var som helst som du kan ansluta till
ditt lokala nätverk.

stäng av spänningen och starta om det.
2. Vid första uppstart initieras Wi-Fi-modulen och visar
BWG_SPAXXXX på din Android ™ eller iPhone®-enhet. När

Starta om appen. Du borde kommunicera med spabadet via ditt lokala
nätverk. Kontrollera om alla kontroller fungerar som de gjorde i
direkt anslutningsläge.
Om de gör så är du upptagen.
När du väl är ansluten till det lokala nätverket, söker Wi-Fi-modulen
alltid endast efter det nätverket.

a. Detta talar med spabadet via direktanslutning och kan
nå ca 20 meter.

Nu är du redo att testa Internet Cloud-funktionen. Du kan göra detta
1 av 2 sätt -

b. Du ska nu testa alla funktionerna i appen i det här
läget för att bestämma att de är alla operativa.

1. Koppla bort enheten från det lokala Wi-Fi-nätverket som spabadet är på.

Vi föreslår att du kontrollerar kontrollfunktionerna via detta
läge först innan du går vidare.
Om du kan styra alla funktioner via denna direktanslutning, bör du
nu kunna ansluta badet till ditt lokala nätverk.
3. Gå till Inställningar, Avancerat, Wi-Fi-inställningar och anslut
till ditt lokala nätverk.
a. Se till att du väljer rätt lösenord och kryptering
(Öppna, WEP, WPA)
b. Om du inte gör det verkar det som att Wi-Fi-modulen ansluts
till det nya nätverket, men eftersom lösenordet är fel kommer
det inte att anslutas
- du kommer att veta det här eftersom det i några minuter
visas BWG_SPAXXXX i dina Wi-Fi-inställningar

2. Återanslut till en annan Wi-Fi-hotspot som har internetåtkomst
eller via enhetens dataöverföring.
nätverket försöker appen ansluta via Internet-molnet.
a. Om du lyckas ser du ett litet moln och du borde kunna styra
spa-funktionerna
b. Beroende på din anslutningshastighet kan det ta upp till 5
sekunder för en funktion att bekräfta att du har tryckt på
enhetsikon (dvs. om du trycker på ljusikonen, ska du se små
spinnpunkter medan appen talar via internet till spa och
spa skickar ett meddelande om att det ändrats ljuset)
Du kommer nu att kunna styra spabadet var som helst du kan ansluta
till internet.
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IOS®-appversionen är bakåtkompatibel med tidigare
Wi-Fi-moduler och fortsätter att fungera som den har.

IPhone®, iOS®, iPod® touch och iPad® är ett
registrerat varumärke som tillhör Apple Inc.

Tidigare Wi-Fi-moduler stöder bara lokala
direktanslutningar och kan inte kopplas till ett
hemnätverk. De arbetar bara i närheten av ditt
spabad.

IPhone®, iOS®, iPod® touch och iPad® är varumärken
som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra
länder.

Android ™ -appen är inte kompatibel med tidigare
Wi-Fi-moduler eftersom den inte stöder adhoc-anslutningar.
Systemkrav
Bwa ™ Wi-Fi-modulen stöder alla BP-system.
http://www.balboawatergroup.com/bwa

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.
bwa ™, BALBOA WATER GROUP och Stylized
Balboa-logotypen är registrerade varumärken eller
ansökningar som ansöktes i US Patent & Trademark
produkt- eller servicenamn är deras respektive ägares
egendom.
Produkterna omfattas av en av följande amerikanska
patent: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720,
5,883,459, 6282370, 6590188, 7030343, 7, 417, 834 B2
och Canadian Pat 2342614 plus andra. Andra patent
både utländska och inhemska ansökte om och väntar.
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United States
Innehåller FCC ID: W7OMRF24WG0MAMB

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna.
Drift är föremål för följande två villkor: (1) den här enheten
får inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten
måste acceptera eventuell störning, inklusive störningar
som kan orsaka oönskad användning.
Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla
gränserna för en klass B digital enhet, enligt del 15 i
FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt
skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.
Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla
radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och
används i enlighet med instruktionerna, kan det orsaka
skadliga störningar för radiokommunikation. Det finns
emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer
att inträffa i en viss installation.
Om denna utrustning orsakar skadliga störningar i
radio- eller telekontrollmottagningen, som kan bestämmas
genom att stänga av och på apparaten, uppmanas
användaren att försöka åtgärda störningen genom en eller
flera av följande åtgärder:
• Ändra eller flytta mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

• Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än
den som mottagaren är ansluten till.
• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio / tv-tekniker
för hjälp.
För att uppfylla FCC RF Exposure-krav för mobil- och
basstationsöverföringsenheter, bör ett separationsavstånd
på 20 cm eller mer bibehållas mellan antennen på denna
enhet och personer under drift.
För att säkerställa överensstämmelse rekommenderas inte
operation på närmare avstånd än detta avstånd. Den antenn
som används för denna sändare får inte vara samlad eller
fungera i kombination med någon annan antenn eller sändare.
Kanada
Innehåller IC: 7693A-24WG0MAMB
Denna enhet överensstämmer med Industry Canada-licensfria
RSS-standard (er). Drift är föremål för följande villkor: (1) den
här enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) den här
enheten måste acceptera eventuell störning, inklusive
störningar som kan orsaka oönskad användning av denna
enhet.
Denna enhet överensstämmer med Industry Canada
RCRs för licensierade radioutrustning.
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Drift är tillåten enligt följande två villkor: (1) enheten får
inte orsaka störningar, och (2) användaren av utrustningen
måste acceptera eventuell störning, även om störningar
sannolikt kommer att inträffa. operationen.

Produkten måste kasseras separat i enlighet med
gällande lokala avfallshanteringslagstiftning.

Europa

Miljömärkning:

MRF24WB0MA / MB-modulen överensstämmer med
utsläppsnormerna nedan.

Fuktighet: Upp till 85% icke-kondenserande

Test standards ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-010)
• Maximal sändningseﬀekt
• Maximal EIRP spektral densitet
• Frekvensomfång
• Sändareutsläppsutsläpp
• Mottagareutsläppsutsläpp

Modulerna är helt kompatibla med:
• Radierade utsläpp EN 55022
• Elektrostatisk utladdning EN 61000-4-2
• Radierad immunitet EN 61000-4-3
• EN 60950-1
• CE-Mark
• RoHS

Specifikationer

Driftstemperatur: -20 ° C (-4 ° F) till + 60 ° C (140 ° F)
Förvaringstemperatur: -30 ° C (-22 ° F) till + 85 ° C (185 ° F)
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
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All Intellectual Property, som definieras nedan, ägs av eller
som annars är Balboa Water Group eller dess respektive
leverantörers äganderätt till Balboa Water Group BP Spa Control
Systems, inklusive men inte begränsat till tillbehör, delar eller
programvara relaterade till "System", är proprietär till Balboa
Water Group och skyddas enligt federala lagar, statliga lagar
och internationella fördragsbestämmelser. Intellektuell
egendom omfattar, men är inte begränsat till, uppfinningar
(patenterbara eller opatentliga), patent, affärshemligheter,
upphovsrätt, programvara, datorprogram och relaterad
dokumentation och andra verk av upphovsrätt. Du får inte
bryta mot eller på annat sätt bryta mot de rättigheter som
skyddas av immateriella rättigheter. Dessutom är du överens
om att du inte kommer att (och kommer inte försöka) ändra,
förbereda derivatverk, omvandla, dekompilera, demontera
eller på annat sätt försöka skapa källkod från programvaran.
Ingen titel till eller äganderätt i den immateriella äganderätten
överförs till dig. Alla tillämpliga rättigheter för den immateriella
äganderätten förblir hos Balboa Water Group och dess leverantörer.

