
Denne brukerveiledning skal hjelpe deg til å koble badet og WIFI 

modulen opp til telefonen din.  

 

Det er viktig å ha sterke WIFI signal fra der badet er plassert til ruteren i huset. Dette kan du sjekke 

ved å bruke telefonen din. Da vil du se om du har 3/3 streker på WIFI nettet. NB! HUSK Å STÅ VED 

BADET FOR Å SJEKKE SIGNALENE. 

Modulen skal kobles til kontrollboksen på badet (j34/j35) I noen bad er det lagt ut ledning fra 

kontrollboksen på forhånd. Du må IKKE koble til modulen med strøm i badet. Modulen er vann og 

vindtett, så denne skal plasseres på utsiden av massasjebadet. (plasserer du den på innsiden av 

kabinettet vil du ikke få gode nok signal) 

Rekkefølgen du MÅ koble deg til i appen er: 

1. Direct (INITIAL SETUP) - Her vil du kun styre badet om du er i nærheten av badet og er koblet 

til nettverket til modulen. 

2. Local Connect - Her vil du kunne styre badet om du er koblet på nettverket til hytten. 

3. Cloud Connect - Her vil du kunne styre badet uansett hvor du er så lenge du har 3/4g signal. 

For å komme i gang må du laste ned «Spa Control – BWA» i app store/Google Play 

1. 

• Første trinn (initial SETUP) er å starte opp appen når du står ved badet ditt. Søk på WIFI 

nettverk og koble til BWGSPA_XXXXXX. 

• Når det er gjort kan du styre badet om du er i nærheten og koblet til nettverket til modulen. 

 

 

 



 

 

 

 

2. 

• Andre trinn er å koble WIFI modulen til nettverket ditt. Dette gjøres ved å trykke på 

tannhjulet i appen. Der må du legge inn nettverksnavnet og passordet til nettverket ditt.  Når 

du gjør dette må du passe på å koble til 2,4 GHz og ikke 5 GHz. Stå ved spaet ditt og ha god 

WIFI-dekning. Som standard er oppsettet satt til WPA. Du må kanskje velge WEP; WPS; 

ÅPEN, avhengig av ruteren din. Her får du prøve deg frem om WPA ikke fungerer. 

• Eks. Brukernavn: Azuz_direct24   Passord: Anakonda 

• Når du har skrevet inn brukernavn og passord trykker du på grå checkboks , telefonen vil 

da koble seg av BWG nettet. Det er viktig at du nå kobler deg på ditt 2,4Ghz hjemmenettverk 

da blir WIFI modulen automatisk koblet til ditt hjemme nettverk. Dette kan ta noen minutter, 

la telefonen jobbe. 

 

3. 

• Tredje trinn (cloud connect) er å opprette en konto for å bruke bwa-appen over skyen. Du 

må være på ditt lokale WIFI -nettverk for å kunne opprette en konto, som du finner under 

menyknappen. Opprette konto -. Når du har svart på sikkerhetsspørsmålene, vil appen tenke 

seg om en liten stund, og kontoen din blir opprettet.  

• Når du er på 3G / 4G-nettverk, blir du bedt om bruker-ID og passord for å logge deg på 

appen. Når du er på CLOUD, kan du se den lille skyen på skjermen 

• Du må huske bruker-ID, passord og sikkerhetssvar. Hvis man glemmer det så vil ikke 

wifimodulen fungere. Garanti dekker ikke glemt bruker ID/passord. 



 

Mest vanlige spørsmål: 

Hvordan resette WIFI modulen? 

- For å resette modulen er det en magnet på ledningen til modulen. Denne magneten skal 

holdes på høyere side når du ser på modulen. Hold modulen så pilen peker opp. Hvis 

modulen ikke resettes, må du prøve med en kraftigere magnet. 

WIFI modul til 2 soners motstrømsbasseng? 

- Da trenger du en modul til hver sone. Det enkleste er å koble den ene modulen på din 

telefon og den andre delen til en annen telefon i husholdningen.    

Bruke WIFI modulen til et annet bad? 

- Da MÅ du slette brukeren du har lagd i appen om du har benyttet deg av Cloud Connect 

tidligere. Om du ikke sletter den brukeren vil du ikke få koblet opp modulen til nytt bad. 

Glemt brukernavn/passord? 

- Om du skulle glemme brukernavn, passord eller sikkerhetssvar så er det ikke mulig å resette 

modulen. Da er modulen låst til denne brukeren og det er ikke mulig å ta modulen i bruk 

igjen. Som nevnt i brukerveiledning så dekkes ikke denne type feil av garanti.  

Hvordan koble opp 2 telefoner på WIFI modul? 

- For å koble WIFI modulen til en annen telefon må du slette brukeren du har på din telefon og 

opprette ny bruker på den nye telefonen. Følg alle steg på nytt som i brukerveiledningen. 

Vil appen varsle meg om det er noe galt? 

- Nei, appen vil ikke sende notifications. Du må fysisk inn på appen for å se etter at alt er som 

det skal. 

 


