Inställningar för iPhone/iPad (iOS)
1. Ladda hem appen ”Balboa Water Group – WiFi Spa Control” från AppStore.
2. Anslut din iPhone/iPad till det tillfälliga trådlösa nätet som ditt spabad har satt upp, det
heter något som börjar med BWG*. Du ansluter till det genom att gå in under ”Inställningar”
och sen ”Wi-Fi”, därefter klickar du på nätverket som heter något som börjar med BWG*.
3. När du har fått en blå bock framför nätverket kan du gå tillbaka och starta appen som du
laddade ner under steg 1. (bwa – Spa Control), du ska då få upp en fråga om ”Spa Mode”,
klicka då på ”Connect”, skärmen ska då se ut ungefär som denna bild.

4. Klicka på ”Settings” så får du upp en liknande bild som denna.

5. Klicka på ”Advanded” och du får upp följande bild.

6. Klicka nu på ”Wi-Fi Settings” och du kommer till sidan för inställningar mot ditt egna trådlösa
nätverk hemma.

7. Välj vilken typ av trådlöst nät du använder hemma, troligtvis WPA, ange namnet på det
trådlösa nätet i fältet ”SSID” och lösenordet i fältet ”Key”. Tänk på att det är skillnad på stora
och små bokstäver, det är inte heller rekommenderat att ha ett trådlöst nät med
specialtecken i namnet, t.ex. mellanslag och svenska tecken (åäö).

8. När du klickar på ”Save” högst upp till höger får du ett meddelande om att du nu ska ansluta
din iPhone/iPad till ditt eget hemnätverk igen.

9. Gå tillbaka till ”Inställningar” och ”Wi-Fi”, du kan där åter ansluta till ditt egna hemnätverk
igen och får då en blå bock till vänster om namnet.
10. När du har fått den blåa bocken kan du gå tillbaka och starta ”bwa – Spa Control” igen, du
kommer igen att få frågan om ”Spa Mode” och där ska du välja ”Connect. Skärmen ska då se
ut ungefär som första gången du anslöt. Nu kan du kontrollera ditt spabad från din
iPhone/iPad.
11. Om du inte befinner dig hemma och vill styra ditt spabad, så startar du appen ”bwa – Spa
Control” som vanligt, enda skillnaden är att det tar cirka 10 sekunder innan appen har
anslutit till ditt spabad samt att du nu har fått ett litet moln i övre vänstra hörnet.

