МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ MSPA LINK

BG

ЧАСТ I: ПОДГОТОВКА
Изтеглете приложението
Можете да изтеглите приложението MSpa Link:
1. Като посетите официалния уебсайт на MSpa на адрес https://www.the-mspa.com/
2. Потърсите „MSpa Link“ в магазина за приложения.
Моля обърнете внимание:
Приложението MSpa Link в момента е достъпно само за iOS (iOS 9.0 или по-нова версия) и Android устройства (Android 7.0 или по-нова
версия). Не всички системи за Android и iOS са съвместими с приложението. Ние не носим отговорност за никакви проблеми в резултат на
несъвместимостта.
● BLE: 2402~2480 MHz; Максимална изходна мощност: 4dBm;
● Wi-Fi: 2412~2472MHz; Максимална изходна мощност: 18dBm;
● Стратегия за безжична безопасност: MSpa Link поддържа само WPA/WPA2 PSK и WPA/WPA2 Enterprise криптиране.
● Камерата на смартфона трябва да е 5 милиона пиксела или повече, за да сте сигурни, че сте сканирали добре QR кода.
● Поради различни мрежови ситуации понякога може да възникне изчакване на заявката, поради което е необходимо да направите
мрежова конфигурация отново.
● Приложението може да отхвърли Wi-Fi връзка на рутер или модем, ако SSID съдържа специален знак (небуквени и цифрови знаци).

Проверете Wi-Fi сигнала
1. Уверете се, че вашето мобилно устройство е свързано към същата мрежа, към която искате да свържете вашето джакузи. Това трябва
да е 2.4GHz мрежа. Не избирайте мрежа с наставка „_5G“.
2. Уверете се, че мобилният ви телефон, вашето джакузи и рутерът са възможно най-близо един до друг.
Това е с цел активиране на силен Wi-Fi сигнал.
Моля обърнете внимание:
Можете да получите достъп до страницата за настройки на рутера или да се консултирате с
производителя на рутера, ако не сте наясно с типа на вашия рутер или как да изберете 2.4Ghz мрежа.

ЧАСТ II. СВЪРЗВАНЕ
Създайте своя акаунт
Отворете приложението. Можете да изберете да се регистрирате като регистриран потребител или да влезете като посетител. За да се
регистрирате, моля следвайте инструкциите по-долу:
1. Кликнете върху линка „Регистрирай се“/Sign up (Pic 1)
2. Изберете своята държава. (Pic 2)
3. Запишете своя имейл адрес. Ще ви изпратим имейл с код за потвърждение. (Pic 2)
4. Попълнете правилния код за потвърждение. Можете да изпратите отново кода след 60 секунди. (Pic 3)
5. Задайте паролата си. Трябва да има 6-15 цифри или букви.
Моля обърнете внимание:
Само регистрирани потребители могат да използват всички функции на приложението, като например споделяне на джакузито с други.
Посетителите могат да се регистрират и по-късно, като влязат в Настройки > Акаунт > Регистриране/Setting > Account > Sign up
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Verification Code

Create Password

CHOOSE YOUR COUNTRY
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XXXXXX
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XXXXX@XXX
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Forgot password

Sign up
I agree to the User Agreement
and privacy Policy.

LOGIN

We have sent a verification
email to you. Please enter the
verification code within 15
minutes.
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Cannot receive a verification
email? Get help.
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Logging in means you have agreed to
the service agreement and privacy policy.
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Свържете вашето джакузи
1.
2.
3.
4.
5.

Уверете се, че джакузито е включено.
Уверете се, че мобилният ви телефон е свързан към Wi-Fi мрежа и функцията Bluetooth е включена.
Кликнете върху „ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВО“/ ADD DEVICE. (Pic 5)
Изберете типа на вашето джакузи. (Pic 6)
Натиснете продължително бутона НАГОРЕ/UP на контролната кутия или дистанционното, докато иконата на Wi-Fi започне да мига.
Кликнете върху „потвърди“/confirm, за да продължите. (Pic 7)
6. Въведете паролата на текущата си Wi-Fi мрежа. (Pic 8)
7. Изберете наличното джакузи. Тази операция ще изисква Bluetooth разрешение. (Pic 9)
8. Изчакайте, докато процесът на свързване приключи. (Pic 10)
Моля обърнете внимание:
● За да прекратите свързването на джакузито, натиснете едновременно бутоните НАГРЕВАТЕЛ/HEATER и ТАЙМЕР/TIMER.
● Едно джакузи може да бъде сдвоено само с един основен потребител в даден момент. Ако друг потребител е успешно сдвоен с
джакузито, връзката между предишния потребител и джакузито ще бъде прекъсната.

ADD A DEVICE

NO DEVICE FOUND

ADD A DEVICE

ADD A DEVICE

Choose the type of your spa controller

Enter the pairing mode.
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Long press the UP button on
control box until the WIFI
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The WIFI icon is flashing.
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ADD A DEVICE
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Connect to a Wi-Fi network

Choose the device to be paired

Connect to a Wi-Fi network

NETWORK 1

99

******
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This device is only compatible with
2.4GHz networks. Please do not
connect to a 5GHz network.

Connecting...

Scanning ...
Please make sure the device is
powered on and nearby

Keep your device as close as
possible to the wireless router.

MSPA MONO
Need help

Conect the device.
Verify the device.

NEXT

Connect device to Wi-Fi network
Bind device to your account.
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Защо мобилният ми телефон не може да открие налично джакузи, описано в Стъпка 7 (Pic 9)?
● Моля, уверете се, че функцията Bluetooth е включена и приложението е оторизирано да използва Bluetooth.
● Ако предишните операции са отнели твърде дълго, джакузито може да излезе от режима за откриване. Не напускайте страницата за
откриване, натиснете отново продължително бутона НАГОРЕ на контролната кутия или на дистанционното.
Какво трябва да направя, ако връзката е неуспешна?
Обикновено приложението ще открие коя стъпка е грешна и ще ви изпрати страница с решение.
● Неуспешно свързване на устройството: Това може да е причинено от слаб сигнал на устройството. Уверете се, че мобилният ви телефон,
вашето джакузи и рутерът са възможно най-близо един до друг.
● Неуспешно свързване на устройството към Wi-Fi мрежа:
1. Уверете се, че сте въвели правилната парола за Wi-Fi мрежа.
2. Проверете настройката за сигурност на рутера и изберете WPA2.
● Неуспешно свързване на устройството към акаунта: Моля, уверете се, че Wi-Fi мрежата е стабилна и опитайте отново.

