
Brukerveiledning Control My Spa/wifi modul 

 

Dette er en kort brukerveiledning som vil forklare hvordan du skal sette i gang din enhet. Control My 

Spa er et produkt som gjør at du skal få koblet massasjebadet ditt på nett, slik at du kan styre badet 

via en app på telefon (Control My Spa). Denne modulen vil også gjøre at leverandøren vil kunne se 

statusen på badet ditt. Leverandør kan se om badet har sirkulasjon, temperatur, feilmeldinger og div. 

For å starte så må du ha kjøpt en Wifi modul og ha BP styring på massasjebadet ditt. 

1. Åpne pakken og se at du har alle deler som på bildet. 

’ 

2. Koble Modulen med lysegrå ledning til ruteren i huset. 

3. Skru av strømmen på badet og koble modulen med mørkegrå ledning til spabadet. Denne 

skal kobles på J34 på kretskortet eller i en ledning som stikker ut på høyre side av kretskortet. 

4. Skru på strøm på badet når modulen er koblet til badet. Da er wifimodulen klar til å kobles 

opp i 20min. Om dere ikke får koblet opp innen disse 20 minuttene, så må du ta strømmen 

på badet av og på. Da får du 20 nye minutter. 

5. Last ned Control My Spa fra Appstore eller Google Play. 

6. Du må nå følge beskjeden du får fra Appen på din telefon.  

7. Du vil få beskjed om å legge inn en CMS kode. Denne koden er LUP-31371 

8. Modulene vil selv koble seg sammen, så nå må du vente. Det kan ta opp til 10 min før 

modulene er koblet sammen og alt vil fungere perfekt. 

 

 

Dette betyr lyssignalene på wifiboksen som kobles til ruteren 

• Blå blink: Modulen oppdaterer seg. La stå. 

• Rødt lys: Det er ikke kontakt mellom modulene. 

• Rød blink: Modulene er koblet sammen men ikke koblet til app. 

• Grønt blink: Alt er koblet sammen, men ikke internett tilgang. 

• Grønt: Modulen er koblet til internett uten feil. 

 

 

 

 


