
Wi-Fi setup 

Først skal du hente BWA appen.  

Skriv ”Balboa Worldwide” i appstore - installer! 

 

Før du går i gang er det en god ide at have nogle få ting klar. Du skal bruge eget Wi-Fi, ikke 5G 

men 2,4 G. Oftest har din router begge dele. Hav brugernavn og kodeord ved hånden. 

Dit Wi-Fi modul har et unikt navn: BWGSPA_XXXXXX 

Undervejs skal du hele tiden sørge for at stå tæt på Wi-Fi modulet og samtidig have god forbin-

delse til eget netværk. 

1. Du skal nu forbinde din mobil / IPad enhed til Wi-Fi modulet. Dette gøres i ”Initial Setup”.  

2. Find modulet på din enhed. Gå under indstillinger og Wi-Fi. Forbind! 

3. Når det er lykkedes vil det unikke Wi-Fi modul stå i højre hjørne på bwa appen. 

4. Du er nu i ”Direct Mode” 

 

 



Det er nu du skal bruge 2,4G, brugernavn og kodeord. Nu skal WI-FI modulet 

”BWGSPA_XXXXXX” kobles på dit eget Wi-Fi.  

1. Sørg for at din egen mobil / IPad enhed er forbundet til dit netværk (2,4G) og ikke modulet. 

2. Gå ind i ”settings” på BWA appen → Wi-Fi → sæt Wi-Fi setup til WPA/WPA2 

3. Indtast eget Wi-Fi (2,4G), brugernavn og kodeord. 

4. Lav nu forbindelse mellem Wi-Fi modulet og eget Wi-Fi. 

5. Når det er lykkedes vil modulet ikke længere stå under Wi-Fi listen på din mobil / IPad en-

hed. 

6. Gå under menu i appen og vælg: ”Local Connect”. Hvis forbindelsen er oprettet vil der i 

appens højre hjørne stå navnet på dit Wi-Fi. 

7. Du kan nu teste appen ved at styre din spa med din mobil / IPad enhed. Hvis du ikke kan 

har du ikke god nok forbindelse til dit Wi-Fi. 



Det tredje step er nu at få dit Wi-Fi modul sat til ”Cloud connect”. 

1. Start med at lave en konto ”Create account”. Lav et nemt brugernavn og kodeord. Det er 

vigtigt du kan huske det. Evt. identiske. 

2. Når du skal udfylde svar til ”Security questions” gør det da så simpelt som mulig, fx ”aa” he-

le vejen ned. Du skal kunne huske det hvis du glemmer koden til ”Cloud Connect”. 

3. Når du har lavet din Cloud Connect-bruger skal du logge ind. Klik ”menu” → ”login” → 

”remember me”. 

4. Hvis det er lykkedes skulle der gerne være i sky i højre hjørne af din app. 

5. Nu kan alle du deler kode og brugernavn med logge på din spa og styre den uanset hvor de 

befinder sig. 

6. Når du er på 3G/4G netværk vil du blive bedt om at indtaste brugernavn og kodeord. Hvis 

du er på CLOUD vil der være en sky. 

***Reset Wi-Fi modulet 

Dit Wi-Fi modul kan nu som udgangspunk 

kun bruges til den spa det er tilsluttet. Hvis 

det skal kobles på en ny spa skal modulet  

resettes.  

1. Gå ind i appen: ”Menu” → ”Cloud  

Connect” → ”Setup account” →  

”Erase account” 

2. Nu kan Wi-Fi modulet klikkes fra din spa 

og tilsluttes en anden 


