
 

Vezéreld jacuzzidat! 

Az udvarról, a házból, irodából, wifi hozzáférési pontról, 3G/4G hálózatról. 



Vezérelje jaccuziját okos telefonról. 

A bwa az egy alkalmazás az Ön okos készülékére (Android vagy Iphone). amely lehetővé teszi a hozzáférést jacuzzijához közvetlen 

kapcsolat segítségével, bárhonnan, ahol csatlakozni tud helyi hálózathoz, 3G, 4G-ról vagy wifi hozzáférési pontról. Nem kell odasétálni 

a jacuzzihoz, hogy gombokkal nyomogassunk a kezelőn, mert ez az alkalmazás lehetővé teszi az Ön számára, hogy elindítsa a jacuzzit 

illetve módosítsa beállításait. 

Beállíthatja a hőmérsékletet, a szivattyúkat , elindíthatja vagy leállíthatja, sőt még a szűrési ciklusokat is beállíthatja. 

Csak néhány egyszerű lépés választja el Önt attól, hogy összekapcsolja a jacuzziját a házi hálózattal, és internettel. 

 

1.Lépés 

Töltse le az alkalmazást vagy a Google® Play vagy az iTunes® 

sore-ból. Ha sikerült, készen áll, hogy csatlakoztassa okos 

telefonját a jacuzzijához. Szkennelje be a QT-kódot, ami 

közvetlenül az oldalhoz viszi. 

             
Google® Olay Store iTune® App Store 

 

2. Lépés 

Győződjön meg róla, hogy az okos telefon a wifi be van 

kapcsolva. Legyen közel a jacuzzihoz. Menjen a wifi beállításhoz 

és keresse meg a BWG SPA hálózatot (hasonló neve lesz mint 

BWGSpa_12345) 

A mi példánkban a BWGSpa_0E608F és csatlakozzon hozzá. Nem 

lesz szükség jelszóra. 

                                
 



3. Lépés 
Amennyiben kapcsolódott a BWGASpa hálózathoz, kezdje el a bwa applikációt és kövesse a kijelzőn az utasításokat. 

 

 Várjon a csatlakozásig bwaTM főképernyő 

                                        
 

Nyomja meg a bwa app. gombját Kapcsolódjon a jacuzzihoz Ha ez megtörtént, átlép  Ön most közvetlenül kapcsolódott 

  a fő app képernyőre a jacuzzijához és minden funkciót 

   irányíthat a bwa app segítségével 

 

Amennyiben Önnek van házi internet hálózata, akkor irányíthatja a medencéjét, ha kb. 20méteren belül van.  

Tehát a következő lépés, hogy csatlakoztassa jacuzziját a házi hálózathoz. Mielőtt csatlakozna a házi internet hálózathoz, ellenőrizze le, 

hogy a hálózat elérhető a jacuzzitól is. Ezt az okos készülékével egyszerűen leellenőrizheti a jacuzzi mellől. Ha a jacuzzi mellett Ön képes 

a házi hálózatra csatlakozni, az okos készülékével, akkor a kád wifi modulja is képes lesz rá. 



 

Ha nem sikerül a házi hálózaton keresztül az internetes csatlakozás, akkor át kell helyeznie a routert illetve valamilyen módon erősebbé 

tenni a jelet a jacuzzi felé. 

Nem sikerült a kapcsolat a jaccuzihoz a „cloud”-on át egy harmadik eszköz nélkül, mint pl. a router, vagy egy más „hot spot”-ként 

használt eszköz nélkül. Tehát, ha nincs 3. eszköz, akkor a bwd modul csak helyi közvetlen kapcsolatban működik. 

 

Megpróbálhatja áttenni a wifi modult egy másik helyre, ami  

fedett az udvaron. Vagy felakaszthatja a jacuzziba a burkolat alá. 

 

  

 
 

 

 

 

 

Ha látja a házi hálózatot, akkor készen áll. 

 

4. Lépés  
A helyi/otthoni wifi beállítása egyszer elvégezhető feladat. Ha 

egyszer csatlakozott, nem lesz szükséged újra a beállítások 

megváltoztatására, hacsak a hálózat „SSID”-je meg nem változik. 

Ön most készen áll, hogy összekösse a jacuzziját a helyi 

hálózattal. Nyomja meg a „SETTINGS” gombot. 

  
 

A következő képernyőn válassza az „ADVANCED” gombot, hogy 

beállítsa a wifi hálózatot. 



 

                SETTINGS SCREEN ADVACED SETTINGS  WIFI KIJELZŐ  

 

                   
   Itt állíthatja a spa hőmérsékletét, Most válassza a WI-FI Settings  A kijelzőn használja a legördülő  Ha a router a WPS-t támogatja, azt 

       választhat Fo vagy C0 között. gombot, hogy kiválassza a házi menüt, hogy kiválassza a hálózati a boxot kell választani, és nyomjuk  

Beállíthatja az időt, a szűrőciklusokat hálózatát és beírja a jelszavát. „SSID”-t vagy beírhatja az „SSID” meg a WPS gombot az otthoni  

és még sok egyebet is. Nyomja meg Az Android folytassa a következő nevéhez. Ki kell még választani a  routeren. Nem minden router tá- 

                 az „ADVANCED”  oldalon, az IOS beállításhoz ugorjon jelszótitkosítást, amit használhat mogatja a WPS funkciót 

      gombot a wifi beállításához a 14-es oldalra Open, WEP, vagy WPA Ezt ellenőrizzük le a routeren 

 

 

 

 

 



 

 

 JELSZÓ  JÓVÁHAGYÁS WI-FI Link 

 

                            
 Írja be a jelszavát a billentyűzet  Most elmentjük a jelszót a jacuzziban Ezután kérdezi, hogy erősítsük meg Szükséges lehet, hogy csatlakozik 

 gombjaival.  és képes lesz csatlakozni a hálózathoz a jelszavunkat. OK. A BWGSpa  az otthoni hálózatra, miután 

 Használja a „return”  jelet ezután Nyomjuk meg a „SAVE” (mentés)  hálózat most bontja a kapcsolatot, elmentettük a jelszót. Lépjen ki a  

  gombot ezután a házi hálózatról vezérelheted az alkalmazásból, és ellenőrizze, 

   a jacuzzit hogy kapcsolódik e az otthoni 

    hálózathoz. 

 

 

 

 



 

 Az okostelefon wifi képernyője  bwaTM WEP setup (beállítás) bwaTM WEP setup (beállítás) 

 

                
Ha az otthoni hálózat automatikusan Kezdje/Indítsa újra az applikációt Az IOS hasonló az Androidhoz, kivéve, Ha a router a WPS-t támogatja, akkor  

csatlakozik, akkor a bwa applikáció és csatlakozzon a jacuzzihoz, ami hogy be kell írni az „SSID” jelszót, a válasszuk a WPS gombot, és nyomjuk 

szétkapcsol. Lehet, hogy manuálisan már csatlakoztatva van az otthoni billentyűzet segítségével. Illetve meg kell meg a WPS gombot (Ellenőrizzük előre 

 kell csatlakozni a helyi hálózatra hálózathoz. Most már bárhonnan változtatni a jelszó titkosítás formáját: a router). 

   vezérelheti a jacuzzit, ahonnan Open/WEP vagy WPA. Nem minden router támogatja a WPS-t 

   csatlakozni tud az otthoni hálózatra 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 bwaTM WEP BEÁLLÍTÁS  

 

 

                      
 

Írja be az „SSID”-t ez a vezeték nélküli hálózata neve.  

Ezután írjuk be a jelszót. Használja a billentyűzetet. Így elmenti a hálózat nevét a jelszóval, és már tud is csatlakozni az otthoni 

hálózathoz, miután elmentettük a jelszót, és újraindítottuk az applilációt. 

Lépjen ki az applikációból és ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van e az otthoni hálózathoz. 

 

 



 

    CONTROLS MENU 

 

                             
 

Indítsa újra az applikációt, csatlakozzon a modulhoz, ami most már kapcsolódik az otthoni hálózathoz. Most már bárhonnan vezérelheti 

a jacuzzit, ahonnan csatlakozva van az otthoni hálózathoz. 

 

CONTROLS MENU: 

A „Controls” megnyomásával bekapcsolhatja a szivattyúkat és a világítást. Az Androidos készülékeken használja a back/return-t, hogy 

visszatérjen a főképernyőhöz/főmenühöz. 

 

 

 



 

 

 

                         
 

IOS okos eszközön talál egy „BACK” gombot, amit arra használhat, hogy navigáljon az oldalak közt. Most már bekapcsolhatja a 

pumpákat, és a világítást, ha megnyomja a „Connect” gombot. 

Ha nem az otthoni hálózatról akarja vezérelni a jacuzziját, akkor legyen a telefonján/Ipad-jén 3G/4G. 

Indítsa el az alkalmazást és nyomja meg a „Connect” gombot. 

Most így már vezérelheti a jacuzziját 3G/4G-ről, és az otthoni hálózatról is. Ha kapcsolódott az internethez, megjelenik egy felhő ikon, 

ami azt jelezi, hogy kapcsolódott. 

Irányítsa a jacuzzit, menjen a „CONTROLS” kijelzőre! 

 

 



 

 

 

 

  

  
 Az internet sebességétől függően 

 változik az irányítás gyorsasága. 

 A kicsi pontok várakozást mutatnak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSATLAKOZZON A JACUZZIHOZ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Wifi modul resetelése/ törlése, újraindítása lehetséges, a kábelen 

modultól húzza végig kb. 10 mp-ig a modul előtt a jelölt módon.

 

Gyakori kérdések: 

 

1. Csatlakozok az itthoni routerhez egy okos eszközzel, aztán megpróbálok csatlakozni egy másik okos eszközzel egyidejűleg, akko

a 2. eszköz a felhőn keresztül kapcsolódik. Miért?

 

Csak 1 helyi router tud csatlakozni , ha több okos eszköz is csatlakozna, az csak a felhőhöz tud „CLOUD”!

 

2. Előfordul néha, hogy csatlakoznék a jacuzzihoz az otthoni routeren keresztül, de csak a 

 

 
ifi modul resetelése/ törlése, újraindítása lehetséges, a kábelen levő fekete , zsugorcsővel rögzített 

ig a modul előtt a jelölt módon. 

Csatlakozok az itthoni routerhez egy okos eszközzel, aztán megpróbálok csatlakozni egy másik okos eszközzel egyidejűleg, akko

eszköz a felhőn keresztül kapcsolódik. Miért? 

Csak 1 helyi router tud csatlakozni , ha több okos eszköz is csatlakozna, az csak a felhőhöz tud „CLOUD”!

rdul néha, hogy csatlakoznék a jacuzzihoz az otthoni routeren keresztül, de csak a felhőn kereszt

tett mágnest, ami 20-30 cm-re van a 

Csatlakozok az itthoni routerhez egy okos eszközzel, aztán megpróbálok csatlakozni egy másik okos eszközzel egyidejűleg, akkor 

Csak 1 helyi router tud csatlakozni , ha több okos eszköz is csatlakozna, az csak a felhőhöz tud „CLOUD”! 

felhőn keresztül tudok. Miért? 



 

Ez akkor fordul elő, ha már egy másik okos eszköz csatlakozott az otthoni routerhez, és nem szakított meg a kapcsolatot. Ez 

gyakoribb az Androidos készülékeknél, de az IOS-rendszeren is előfordul. Törölje le az alkalmazást az Android vagy IOS eszközön, 

hogy biztosan leváljon a helyi kapcsolatról, különben a router kapcsolódik az előzőleg futtatott aplikáció szerint 

 

3. Sikerül kapcsolódnom az új wi-fi modulomhoz. Semmi gond. Aztán módosítom a wi-fi beállításokat, hogy csatlakozzak az itthoni 

hálózathoz, semmi gond. Aztán utasít az Iphone, hogy csatlakozzak  az itthoni hálózathoz, hogy csatlakozhassak a jacuzzihoz. Itt 

kezdődnek a gondok: Visszatérek az itthoni hálózatra az Iphon-omon és megpróbálok kapcsolódni a jacizzihoz, de azt írja ki: 

„connection failed” (Sikertelen kapcsolat). Miért? 

 

a. Elírta a jelszót, SSID-t. A bwa megpróbál csatlakozni a routerhez a beírt infók alapján. 3-5 percig próbálkozik. Ha ezután nem 

tud csatlakozni, újra megjelenik a kijelzőn a bwd. Most írja be helyesen az SSID-t, jelszót és titkosítás módját. 

(Open/WEP/WPA) 

b. Nincs Wi-fi vagy gyenge a jel a vezeték nélküli routertől a jacuzziig. Ha nem tud Iphone-val internetre csatlakozni a helyi 

routerrel, ezt a bwa modul sem tudja akkor megtenni. Javítani kell illetve kiterjeszteni a hálózatot a jacuzzi környezetére is. 

 

 

Alacsony jelerősség 

 

Ezt sok tényező befolyásolja. Bármely berendezés, ami ugyanazon  hullámhosszon működik okozhatnak interferinciát a vezeték nélküli 

hálózattal.  

Tartsuk távol a vezeték nélküli telefonokat mikrohullámínt, más egyéb elektromos eszközt minimum 1 méterre. 

Így jobb lesz a jel a routertől. 

Ha gyenge a jel, használjunk jelerősítőt. 

A vezeték nélküli router elhelyezése. 

Oda tegyük, ahol a legközelebb bejövő jelet kapja a kevesebb zavaró tényezőktől.  



 

 

Kövesd ezeket a tippeket: 

- központi helyre tegye a routert. Lakásunk központi helyére, hogy növeljük a jel erőségét. 

- Ne legyen a router földön, és távol legyen a falaktól, fém tárgyaktól. Minél kevesebb tárgy legyen a router jele és a számítógép 

között. 

- A net 2,4Ghz-en működik, mint a mikrohullám sütő és a vezeték nélküli telefon. Ha ezeket bekapcsolja, akár meg is szakadhat a 

jel. Ezért inkább 5,8Ghz-s telefont használjunk. 


