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STYR DIN ANLÄGGNING 
MED DIN IOS 9+ ENHET

Den globala Balboa appen 
(bwa™) för iOS 9+  ger tillgång 
till din anläggning via en 
direktanslutning i närheten, 
inom räckvidden av lokalt 
Wi-Fi-nätverk, eller överallt i 
världen där en 
internetanslutning är 
tillgänglig via mobilt eller Wi-
Fi nätverk*.

Med bwa™ appen kan du 
försäkra dig om att din 
anläggning kommer vara 
redo när du vill ta dig ett 
dopp. Istället för att gå till 
anläggningen och trycka på 
den fysiska panelen. 
Appen låter dig att starta 
anläggningen och sköta 
inställningarna från din 
enhet. Appen erbjuder full 
kontroll så du kan ställa in 
temperatur, starta/stänga 
pumpar samt även ställa 
filtreringscykel.

Du kan komma åt din 
anläggning från komforten i 
hemmet, kontoret innan du 
lämnar arbetet eller på 
hemvägen från en 
semesterresa. Ställ in egna 
personliga inställningar så din 
anläggning är precis som du vill 
ha det vid ankomst. 

*Kontrollera med din 
operatör om datakostnader 
tillkommer eftersom att bwa™ 
appen överför data till & från 
en server och beroende på 
din dataplan kan du erfara 
ytterligare kostnader för data.

Den globala Balboa 
appen (bwa™), är 
en app för IOS 9+
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Använda bwa™ appen
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ANVÄNDA BWA™ APPEN

När bwa™ appen är installerad från iTunes® 
butiken och är uppkopplad till anläggningen, är 
den redo att börja kontrollera anläggningen.
Att använda bwa appen är som att stå bredvid 
anläggningen och fysiskt använda panelens 
knappar. 
Slå på pumpar samt ställ vattentemperaturen 
bekvämt i din enhet så allt är precis som du vill 
ha det när det är dags att slappna av samt njuta 
av ditt bad.

Steg 1: Starta bwa™ appen

Observera: (I detta exemplet använder vi en iPhone® enhet).

Steg 2: Koppla upp dig till 
              anläggningen

Steg 3: Vänta tills du är 
              uppkopplad

(Tiden för 
uppkoppling varierar 
beroende på hur du 

ansluter till 
anläggningen, 
t.ex. via ditt 

hemnätverk eller 
genom internet).
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Värmare | På/Av

Spa Status

Inställningar

Ytterligare 
Information

Vattentemperatur

Ytterligare status

Huvudskärmen
När du är uppkopplad mot din anläggning och kan kontrollera alla 
funktioner med din app så kan du se mer detaljer på följande sidor.
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Huvudskärmen
Vattentemperatur

– – –  meddelande

Aktuell 
vattentemperatur 
visas på displayen

ibland kan du se
– – – i displayen.

Detta är normalt 
om pumparna inte 
fått gå på ett tag. 
Detta indikerar att 
temperaturen är 
okänd. 

Du kan ändra 
förinställningen 
mellan Fº och Cº 
i inställningar.

... låt pumpen gå 
så kommer 
temperaturen att 
synas inom någon 
minut .

Temperatur: Kan visas i ºF eller ºC

Slå på valfri pump...
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Lägen
Ready (Redo)

Anläggningen cirkulerar vatten med 

jämna mellanrum för att bibehålla en 

konstant temperatur samt att värmaren 

går igång vid behov. 

Rest (Viloläge) 
Värmaren går endast igång under 
filtercykler

Ready in Rest (Redo i viloläge) 

Om anläggningen är i viloläge och 

pump 1 slås på så förutsätts att det 

används och kommer att värmas upp till 

inställd temperatur.

High Range (Högt Effektläge)

Temperaturen kan ställas mellan 26°C 

till 40°C(80°F till 104°F).

Low Range (Lågt effektläge) 

Temperaturen kan ställas mellan 10°C 

till 26°C (50°F till 80°F). 

(Används som energisparläge eller till 

simbassänger)
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Wi-Fi Indikator
När du använder lokalt Wi-Fi och är uppkopplad mot 

din anläggning eller är direktuppkopplad så kommer du 

se denna skärmen.

Du kan kontrollera delar av anläggningen
...genom att välja den del du vill kontrollera i appen.

Beroende på din uppkoppling (lokalt eller internet) 

samt täckning och datahastighet så varierar 

responstiden.

Du ser att förändringen bearbetas av att se små 

roterande prickar.

Kontrollskärm

Om du ansluter med 
Wi-Fi eller mobilnätverk 

via Internet så ser du 
ett moln.

För att aktivera pumpar, 
lampor samt annan 
utrustning så får du 

scrolla neråt för att kunna 
använda knapparna.

Vald utrustning visas på 
displayen. Använd ikonen 
ovan för att gå bakåt samt 
navigera mellan olika 
lägen.
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Kontrollmeny

Blower OFF
Fläkt avstängd

Pump & Heater ON 
Pump och Värmare på

När du använder ikonerna så kan dessa ändra färg och 
utseende för att indikera på/av, låg/hög m.m.

Kontrollmeny

Lights ON
Lampor på

Pump ON
High Speed

Pump LOW
Pump på låg hastighet

Pump Circ 
Cirkulationspump på 

(om installerad)

10 bwa™ Användarguide



Inställningsmeny

 Ställ klockan

Ställ in eller byta Wi-Fi
Behövs oftast bara göras en gång

Uppvärmningsläg
e: Redo/Viloläge
(Ready/Rest) 
Genom att välja 
önskad ikon

Högt/Lågt Effektläge 
Genom att välja önskad 
ikon

Växla mellan Farenheit 
F° samt Celcius C°

Ställa in Cykeltider för ditt filter
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Filtercykel

För att ställa
cykeltider välj

filterikonen
Aktivera samt 

inaktivera cykel 2

Tryck Done när 
du är klar.

FILTERCYKEL

ÄNDRA/STÄLL 
STARTTID

DU KAN HA 
1 TILL 2 CYKLER

VÄLJ 
KLOCKSLAG
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Filtercykel

Upprepa stegen om du ska ställa 
in Cykel 2. När du är klar så går 
du tillbaka till huvudmenyn med 
bakåtknappen.

STÄLL IN 
VARAKTIGHET

SLUTTID VISAS 
AUTOMATISKT

VÄLJ HUR LÄNGE 
CYKELN SKA GÅ

Tryck Done när du är klar.
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Välj Time of Day

För att ställa in aktuell tid, tryck på klockan

VÄLJ MELLAN 12/24 TIMMARS FORMAT 

Använd knappen för att välja mellan 12 och 24 
timmars format. 

UPPDATERA

Uppdatera tiden genom att välja enhetens tid eller 
ställ tiden manuellt.

STÄLL TIDEN MANUELLT
Om tiden ställs manuellt väljer du tiden och trycker 
Done när du är klar.

Ställ Klockan
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Ansluta till Wi-Fi

Skriv in nätverkets SSID samt 
välj nätverkets 

krypteringsmetod. Välj mellan 
Open, WEP, eller WPA.

Observera: 
bwa™ appen stödjer endast 
för tillfället Open, WEP, och 

WPA.(Alternativen visas 
längst nere på skärmen)  

För mer information, se Wi-Fi 
Guide  (på Engelska)

www.balboawater.com/bwa
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Informationsskärm

Välj “I” ikonen för ytterligare information om 
appen, länkar, guider, filmklipp, upphovsrätt 
samt andra relevanta detaljer.
Tryck på länkarna för att öppna i din webbläsare 

BWA™ SUPPORT

Kompabilitet

iOS® versionen kräver iOS 9.0 eller 
senare. Kompatibel med iPhone, iPad, 
samt iPod touch.

Varumärke | Patent

iPhone®, iOS®, iPod® samt iPad® är 
registrerade varumärken tillhörande 
Apple Inc. iPhone®, iOS®, iPod® touch 
samt iPad® är varumärken 
tillhörande Apple Inc., registrerat i 
USA samt andra länder.
bwa™, BALBOA WATER GROUP 
samt designad logo är registrerade 
varumärken eller  ansökta ansökningar 
hos US Patent & Trademark Office. 
Alla rättigheter reserverade. 

IMMATERIELL ÄGANDERÄTT
All immateriell äganderätt, som definieras nedan, ägs av 
eller som annars är Balboa Water Group eller dess 
respektive leverantörer som är relaterade till Balboa 
Water Group BP Spa Control Systems, inklusive men inte 
begränsat till, tillägg, delar eller programvara relaterade 
till "Systemet", är proprietär till Balboa Water Group och 
skyddad enligt federala lagar, statliga lagar och 
internationella fördragsbestämmelser. Immateriell äganderätt 
omfattar, men är inte begränsat till, uppfinningar 
(patenterbara eller opatentbara), patent, affärshemligheter, 
kopieringsrättigheter, programvara, datorprogram och 
relaterad dokumentation samt andra författarskap

Alla andra produkt- eller servicenamn 
är deras respektive ägares egendom.
Produkterna omfattas av ett av 
följande av följande amerikanska 
patent: 5332944, 5361215, 5550753, 
5559720, 5,883,459, 
6282370, 6590188, 7030343, 7, 417, 
834 B2 & Canadian Pt 2342614 
samt andra. Andra patent både 
utländska och inhemska ansökts om 
och  är väntande.

Du får inte bryta mot eller på annat sätt bryta mot de 
rättigheter som skyddas av immateriella rättigheter. Dessutom 
godkänner du att du inte kommer att (och kommer inte 
försöka) ändra, förbereda derivatverk, omvandla, 
dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka skapa 
källkod från programvaran. Ingen titel till eller äganderätt i den 
immateriella äganderätten överförs till dig. Alla tillämpliga 
rättigheter för den intellektuella egendomen ska förbli hos 
Balboa Water Group och dess leverantörer.
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Bruksanvisning

Balboa Audio



Uppstart

1. På kontrollpanelen, tryck på musik ikonen, och tryck därefter på power knappen

2. Slå på bluetooth funtionen på musikenheten.
    (Smartphone, surfplatta etc)

3. Slå på sökfunktionen för bluetooth på musikenheten.
    Kontrollera att enheten är inom räckhållsavstånd för spaet.

4. Välj PPME70BT från pairing listan.

 
 

5. Tryck ”Connect”. När anheten är ansluten till audioenheten i spaet kan du börja 
    spela musik.

  

Musik Power



Tryck på denna knapp

Funktioner

Beroende på modell av kontrollpanel kan
knapparnas placering variera något.
Knapparnas utseende är dock alltid 
desamma.

A - Spår, Artist, Spårlängd, Spelad tid
B - Settings

C - Volym +/-

D - Repeat/Återuppspelning
    - 1 spår
    - alla spår

E - Mute On/Off

F - Blanda spår

G - Nästa spår

H - Play/Pause

I - Föregående spår

J - Power On/Off

K - Val av källa
      Bluetooth/USB/Line in

C
D

B

E
F

A

JK I H G



Justera inställningar

Tryck här för att nå ”inställningar”

Dessa knappar justerar värden i in-
ställningar

Dessa knappar ger
tillgång tillföljande
inställningar:
- Balans
- Basinställning
- Förinställd EQ
- Fade
- Filter

Det finns 2 typer av audio filter. Lågpass & Högpass.
Dessa filter är enbart kopplade till de bakre högtalarna.
Välj Lågpass för Subwoofers eller Högpass för diskanter.
Eller, välj OFF om inga filter behövs. Vanliga högtalare behöver inga filter.




