
      

 

 

 

 

Vi har Danmarks Billigste 
Udespa + tilbehør samt Varmepumper og Udesauna 

 

 



 
 
Kære kunde. 

 

Vi hos SPAlageret.dk siger mange tak for, at I valgte at købe Jeres nye spabad hos os. 

Vi kvitterer hermed med to champagneglas og en flaske lækre bobler som i kan nyde en aften hvor i skal ud 
og have noget velvære i jeres nye spabad. 

Vi håber i får en masse gode timer og afslapning i fremtiden. 

Husk vi har altid mange nye spændende produkter hos SPAlageret.dk, så hold derfor øje med 
www.SPAlageret.dk 
 
Vi har her i denne folder samlet den mest nødvendige viden, så vi er sikre på, at i kommer godt i gang med 
jeres nye udespa. Læs derfor denne folder igennem inden brug! 

Brugervejledning til Balboa system og display kan hentes på vores hjemmeside via Nyttig Info 
https://spalageret.dk/da/content/10-nyttige-info 

De bedste og afslappede hilsner fra. 

SPAlageret.dk 
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Tjek liste 
 

Vi har lavet denne tjek liste til Jer, som vi gerne vil have i gennemgår inden I tager Jeres nye Udespa i brug! 
Mange tak 

1. Husk at sikre underlaget er i vatter inden du sætter spabadet på plads. 
2. Tjek du har den rigtige strøm til tilslutning af udespa’et. 380/400V 16A 
3. Tjek at der ikke er kommet skidt i udespaet under transport og rengør evt. inden vandpåfyldning. 
4. Hent Balboas brugervejledning på vores hjemme side* 
5. Læs grundigt denne vejledning til dit udespa. 
6. Læs grundigt manualen til dit Balboa kontrol system. 
7. Fyld Udespa’et med vand til de viste anmærkninger.** 
8. Start ikke spabadet før det er fyldt med vand til de anviste markeringer. 
9. Husk at tage plastik af de filtre som sidder i dit nye Udespa, og tjekke at de sidder korrekt. 
10. Tilsæt strøm til udespa’et. 
11. Sikre at cirkulationspumpen kører, og temperaturen stiger. 
12. Udnyt tiden, og saml samt monter dit ekstraudstyr, imens vandet varmes op. 
13. Husk at ligge flasken med bobler på køl ☺ 
14. Pak jeres cover ud og monter det for at holde på varmen i jeres udespa.*** 
15. Når vandet er varmt, tjek og juster vandets pH værdi inden du tilsætter klor.**** 
16. Tilsæt klor efter anvisninger på pakken eller vores hjemmeside.**** 
17. Tjek og evt. juster vandets ph værdi igen inden du bader.**** 
18. Hop i jeres nye udespa, og nyd det sammen med et glas kølige bobler! 

 

* https://spalageret.dk/da/content/10-nyttige-info 
** Se punkt vedr. påfyldning af vand 
*** Gå og sid venligst ikke på jeres udespa cover! Det kan gå i stykker. 
**** Se punkt vedr. Vandets PH Balance 

 



 
 
Vandet og dens PH Balance 
 
Vandkvaliteten i dit udespa er utrolig vigtig, og det anbefales derfor at holde godt øje med dette. 
I vores webshop, har vi alle de produkter som du skal bruge for at bibeholde den korrekte vandkvalitet. 
Her er en quick guide til hvordan du bør gøre. 

Klor værdi 
 
Klor er et utrolig effektivt middel til at desinficere badevand i pools og badebassiner, og vi vil derfor anbefale 
dig at bruge dette til desinficering. 
Der findes også klorfrie produkter, men vi anbefaler klart at bruge klor. Kloren er god til at nedbryder de 
organiske stoffer, bakterier og alger og derved er du sikret et rent badevand. 

Med en klortester kan du kontrollere klorværdien, som skal være ca. 1 mg/l. 
Klor værdien kan også meget nemt testes med vores teststrips. 

Over tid, og hvis du/I bruger jeres udespa ofte, vil klorværdien falde. Derfor er det vigtigt at I husker at teste 
klorindholdet ofte. Det er også meget vigtigt vandets pH-værdi kontrolleres ofte og justeres til det korrekte 
niveau. Inden der tilsættes klor til badevandet, skal du sørge for, at vandet har dens ideelle pH niveau, som 
er 7,2-7,6. 

Vi anbefaler dig at bruge vores Spa Tab 10, som er hurtigt opløselige klor tabs. Det er nemt og efter kun 5 
minutter er dit udespa klar til badning.  

1. Husk altid at justér badevandets pH værd først til 7,0 -7,4.  Det er her, at badevandet opleves mest 
behageligt og at Spa Tab 10 vil desinficere optimalt 

2. Tilsætter blot 1 stk. Spa Tab 10 dit udespa. Tilsættes i skimmeren, alternativt direkte i vandet, med 
cirkulationspumpen kørende på lavt niveau. 

3. Efter den er opløst, tjekkes ph og klor værdi igen for at sikre den har det rette niveau. 
4. Der kan bades efter 5 minutter, når tabletterne er opløste 

På jeres Spa Tab10 pakke står der, at efter badning er det også vigtigt at desinficere badevandet mod 
bakterievækst. Tilsæt derfor altid 1 stk. Spa Tab 10 med cirkulationspumpen kørende.  
Dette vi dog fraråde jer, da dette kan forsage for højt klorværdi i badevandet. 

Tjek derimod jævnligt klorværdien i badevandet og regulerer det så det har den rette klorværdi. 

OBS! Blanding af forskellige klorprodukter kan føre til kraftige reaktioner og eksplosioner! Bland aldrig med 
andre kemikalier! Anvend biocidprodukter sikkert. Læs først etiket og produktinformation 

PH-værdi 
 
PH-værdien vil stige over tid og i takt med brugen af poolen. Det er derfor nødvendigt at tjekke ph værdien 
jævnligt, og evt. sænke pH-værdien med vores PH Down.  
 
Ideal pH værdi: 7,0 -7,4. Her opleves badevandet mest behageligt og de benyttede desinfektionsmidler vil 
virke optimalt. Hvis pH værdien er under 7,0 skal den hæves med PH Up. Hvis værdien er over 7,4 skal den 



 
 
sænkes med PH Down. Den korrekte justering af badevandets pH værdi er meget vigtig i et spabad. 
Kontrollér derfor vandets pH værdi regelmæssigt. Det gøres let med vores teststrips. 

PH Down er granulat og derved letopløselig, og justerer hurtigt ph værdien i dit udespa. Det kan forsigtigt 
drysses direkte i badevandet foran dyserne forudsat at cirkulationspumpen kører. Lad cirkulationen køre 
kontinuerligt i 20 minutter efter tilsætningen. Tilsæt 8 gr PH Down per 1000 liter for at sænke pH værdien 
med 0,1. Tilsæt maksimalt 32 gr. PH Down af gangen. Bemærk at pH værdien i spa vand typisk vil være 
stigende i de første dage efter en ny fyldning og opvarmning. 

Advarsel: Må aldrig blandes med andre kemikalier, det kan medføre farlige kemiske reaktioner 

Alkalitet 
 
Alkaliteten kan være årsagen til at ph værdien i dit udespa er ude af kontrol. 
Ofte starter man med pH reguleringen og derefter klor tilsætning, og denne fremgangsmåde er også helt 
korrekt. pH værdien er balancen i vandet og basis for effektiv vandpleje.  
 
Hvis alkaliteten ikke ligger på det rigtige niveau, kan det være meget svært at styre ph værdien i dit udespa, 
og der kan giver uklart vand og kalkudfældning. Hvis ph værdien svinger meget op og ned, og er svær at 
fastholde på et bestemt niveau er alkaliteten ikke på korrekt niveau. 
 
Den ideelle værdi for den totale alkalitet er på mellem 80 og 120 ppm. Du kan måle alkalitet med vores PH 
Teststrips eller Pool Lab PH Tester. 
Alkalitet er den totale mængde af alkaliske stoffer i vandet. Alkaliske stoffer er diverse salte som vandet 
optager på sin vej gennem jorden og heriblandt er kalk. 
 
Den totale alkalitet er sammen med PH værdien og calcium hårdheden(kalk) de vigtigste forhold vedr. 
afbalanceret udespa vandet. 
Alkalitet er et slags bindemiddel og gør dermed pH værdien stabil. 
 
I områder med hårdt vand vil alkaliteten typisk være høj og kalk udgør ofte op til 80% af alkaliteten. Det 
betyder at vandet fra hanen er i ubalance fra starten. 
Så sørg for at få styr på Alkaliteten, derved vil du også kunne få styr på pH værdien. Det vil giver klart vand 
samt være med til at forlænger levetiden på dit udespa samt udstyr. 
 
Når alkaliteten er høj og ude af balance vil pH værdien stige og give kalkudfældning/uklart vand og 
belægninger og samtidig virker kloren ikke så effektivt.  
Når alkaliteten er lav vil pH værdien svinge op og ned og have en tendens til ætsning. Den alkaliske balance 
kan ændres, hvis du bruger dit udespa i regnvejr, da regnvand er uden salte og dermed er alkaliteten 0. Det 
vil sænke værdien i dit udespa. 
Når alkaliteten er for høj: 

For at sænke alkaliteten skal du anvende vores Ph Down Granulat. Ph Down granulat kan forsigtigt drysses 
direkte i badevandet foran dyserne forudsat at cirkulationspumpen kører. Lad cirkulationen køre 
kontinuerligt i 20 minutter efter tilsætningen. 
Tilsæt 8 gr PH Down per 1000 liter for at sænke alkalinitet værdien med 0,1. Tilsæt maksimalt 32 gr. Ph 
Down af gangen.  



 
 
Når alkaliteten er for lav: 

For at hæve alkaliteten skal du anvende vores Alka Up. 

Tilsæt 50 gr Alka Up for at hæve alkaliteten 50 mg/1000 liter vand. Kontrollér vandets aktuelle alkalinitet. 
Det kan gøres med enten et testsæt eller med teststrips. Ideal niveauet for alkalinitet er 80-120 mg/l. Tilsæt 
Alka Up hvis det målte niveau ligger under idealniveauet. 

Hvis du har meget hårdt vand hvor du bor, så vil det være anbefalet at afkalke dit spa ofte. Som huske regel, 
kunne du afkalke dit udespa når du afkalker kaffemaskine. 

Ozonator 
 
En ozonator er også med til at vedligeholde vandkvaliteten i dit udespa. Der er selvfølgelig monteret en 
ozonator i alle vores Nordic Relax Udespa! 
Den omdanner ilt til ozon, som er en luftart. Dette udledes i badevandet, hvor det hjælper med til at dræbe 
bakterier i badevandet.  
Ozonatoren kan ikke alene dræbe alle bakterier i dit badevand, så det er derfor også nødvendigt at tilføre 
andre hjælpemidler, så som klor til dit badevand. 
Den må også betragtes som en sliddel, der skal udskiftes med tiden. 
 
 
 

 



 
 
 
  



 
 
Tømning af spa samt udskiftning af vandet 
Vi anbefaler at vandet skiftes efter 2-3 måneder, alt efter hvor meget man har brugt sit spabad. Disse 
anvisninger svarer til 2-3 gange brug af udespa pr. uge.  Det er dog meget vigtigt, at der altid bruges kemi til 
at sikre, at vandet er rent, da filtrene ikke kan holde vandet rent uden hjælp. 

Udespa tømmes nemt ved at skrue den medfølgende slange studs på udtaget i stedet for proppen.  
Når studs er skruet fast og afløbsslange er monteret på studs, drejes en ekstra ½ omgang, og den inderste 
del af udtaget kan trækkes ud. Derved åbnes der for ventilen, og vandet vil begynde at løbe. Der kan evt. 
tilsluttes en pumpe.  

Det anbefales også ved vandskifte, at rense rørsystemet på dit udespa. Dette gøres nemt med vores Pipe 
Cleaner som kan købes på vores hjemmeside. Læs også her mere om produktet og brugen heraf. 

Dosering: 500 ml til 1000 liter vand. 
Brugsanvisning:  

1. Spabadet desinficeres på normal vis forud for behandlingen.  
2. Vandlinien skal være minimum 5 cm over dyserne. 
3. Ryst flasken godt. 
4. Tilfør nu den korrekte mængde Pipe Cleaner til det endnu fyldte spabad 

og lad cirkulationspumpen køre. 
5. Fjern om muligt forinden filteret. 
6. Kør med cirkulationspumpen i ca. 30 min. De sidste 15 min køres også 

med massagepumper. 
7. Efter 30 min. kan der slukkes for cirkulationen og spabadet skal tømmes. 
8. Spabadet genfyldes med skyllevand, og alle pumper skal køre et par 

minutter. 
9. Tøm udespaet for skyllevand genfyld med rent vand. 
10. Spabadet er nu klar til brug! 

Vigtigt - Bad aldrig i spavand der er tilsat Pipe Cleaner. 

Opvarmning af vandet 

Opvarmning af dit nye spabad forventes at tage 4-6 timer for at opvarme 10 grader. Det vil sige, at hvis dit 
spabad skal være 40 grader så tager det ca. 12-18 timer inden det har den ønskede temperatur. Hvis det 
fyldes med ca. 10 grader varmt vand. 

Man skal forvente at det koster omkring mellem 10.000 kr. – 15.000 kr. om året hvis man ønsker en stabil 
temperatur på 38 – 40 grader. 



 
 
Udespa Filter 
 
Rensning 
 
Det er meget vigtigt at du sørger for at filtrene i dit udespa er rene. Dette har også stor indflydelse på 
kvaliteten af dit badevand. Tjek derfor jævnligt renheden af filtrene, og rens dem hellere en gang ekstra hvis 
du er i tvivl. Det er derfor også anbefalet, at du som minimum har et eller to ekstra sæt filtre til dit udespa. 
Rensning af filtre gøres på følgende måde: 

1. Filteret skylles grundigt rent under rindende vand, således at filterlamellerne skylles fri for opsamlet 
snavs. 

2. Placér derefter filteret i en ren plastspand. 
3. Pr. 10 l vand tilføres 100 ml Filter Cleaner og spanden fyldes med rent vand til filteret er helt dækket. 
4. Lad filteret stå i opløsningen i mindst 12 timer. 
5. Skyl derefter filteret grundigt under rindende vand. 
6. Filteret er nu igen klar til brug. 
7. Hvis filteret ikke skal bruges, stilles det blot til tørring.  

 

Udskiftning 
 
Sikre at dit spabad et frakoblet alt strøm. Åben forsigtigt låget ned til dine filtre, de skrues let af og hermed 
kan dine nye filtre monteres. Du skal sikre at du skruer forsigtigt så du ikke brækker gevindet. Når du har 
monteret dine nye filtre kan du igen tilkoble strøm og bruge dit spabad igen.    

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
Vores Kemi Produkter 
Spalageret.dk er selvfølgelig leveringsdygtige i alle de kemiprodukter som der skal bruges når du køber et 
spabad fra os. Vi har forskellige opstartspakker, de kan alle ses på www.spalageret.dk under kemiprodukter. 
Her har vi samlet en oversigt over vores produkter, samt en lille beskrivelse heraf. Du kan finde meget mere 
information på vores hjemmeside, hvor også brugen af produkterne er beskrevet. 

Nordic Start Pakke 1 
Vi har samlet de mest nødvendige udespa kemi produkter til dig og dit udespa. 

Med denne Nordic Start pakke 1, er vi sikre på, at du kommer godt i gang og får en god oplevelse med dit 

Udespa! 

Med denne Nordic Start Pakke , er vi sikre på, at du får en god oplevelse med dit Nordic Relax Udespa og 

Nordic X Vildmarksbad! 

Pakken består af følgende produkter: 

•  1 kg Spa Tab 10g  
• 1,5 kg PH Down 

• PH Test Strips 50 stk. 

Nordic Start Pakke 2 
Når du køber filter skal du også have Filter Cleaner til at rengøre dem med. 

Derudover skal Udespaet's rørsystem også renses hvilket gøres med Pipe 

Cleaner. 

Hvis der opstår skumdannelse pga. urenheder i badevandet, og du gerne vil 

vente lidt med at skifte vand, kan du tilføje Foam Down for at fjerne skummet. 

Med denne Nordic Start Pakke 2 får du alt det der skal bruges de næste ca. 2 år, 

for at holde dine filtre og rør rene. 

Med denne Nordic Start Pakke 2 , er vi sikre på, at du får en god oplevelse med 

dit Nordic Relax Udespa og Nordic X Vildmarksbad! 

Pakken beståer af følgende produkter: 

• 2 stk. Nordic Relax Filter 
• 2 stk. Filter Cleaner 
• 1 stk. Pipe Cleaner 
• 1 stk. Foam Down 

Spa Tab 10 
Spa Tab 10 er hurtigt opløselige tabletter, der sikrer vandhygiejnen i dit spabad. Disse tabletter er meget 

velegnet til vores Nordic Relax Udespa Serie, samt vores Nordic X Vildmarksbade Serie, med et vandindhold 

på mellem 1000L-3000L. 

Spa Tab 10 kan også fint bruges til indendørs spabade. 

Filter Cleaner 
Filter Cleaner benyttes til rengøring af vores Nordic Relax Filter samt andre filtre til udendørs spa bade. Et 

spa filter opsamler effektivt små urenheder herunder bl.a. døde hudceller og kosmetik fra de badende. 

Dette kan give belægninger der tilstopper filteret. Derfor skal filteret rengøres regelmæssigt med 2-3 ugers 

mellemrum. 

 



 
 
Spa Klor 
Spa Klor benyttes til effektiv desinfektion af badevandet i dit spabad. Dette product er meget velegnet til 

vores Nordic Relax Udespa Serie, samt vores Nordic X Vildmarksbade Serie. 

Spa Klor kan også fint bruges til indendørs spabade samt mindre havepools. 

PH Down 
PH værdien er meget vigtig i badevandet når vi snakker Udespa og Vildmarksbade. Hvis PH værdien er 

korrekt, vil badevandet føles mest behageligt og desinfektionsmidlerne vil have de optimale arbejdsforhold. 

Den ideelle pH værdi er mellem 7,0 -7,4.  

PH Down bruges til at sænker badevandets PH værdi samt Alkalitet i vores Nordic Relax Udespa Serie 

og Nordic X Vildmarksbade Serien. 

Kan bruges som en direkte erstatning for andre Alka Down produkter. 

PH Up 
PH værdien er meget vigtig i badevandet når vi snakker Udespa og Vildmarksbade. Hvis PH værdien er korrekt, 

vil badevandet føles mest behageligt og desinfektionsmidlerne vil have de optimale arbejdsforhold. 

Den ideelle pH værdi er mellem 7,0 -7,4. 

PH Up bruges til at sænker badevandets PH værdi i vores Nordic Relax Udespa Serie og Nordic X Vildmarksbade 
Serien. 

PH Up kan også fint bruges til indendørs spabade samt mindre havepools 

Pipe Cleaner 
Pipe Cleaner bruges til rengøring af rørsystemet i spa bade. Inde i rørene kan aflejres kropsfedt og døde 

hudceller, hvor bakterier kan trives. Dette vil over tid dannes en biofilm, der giver grobund for bakterier 

og smittekim. Pipe Cleaner fjerner denne biofilm og rengør rørsystemet. 

Det anbefales at rengøre rørsystemet 2-4 gange om året, alt efter brug. 

Foam Down 
I et Udespa dannes nogle gange uønsket skum i vandoverfladen. Det kommer typisk fra kombinationen af 

varmt vand, kraftig vandbevægelse samt evt. rester fra sæbe og kosmetikrester samt hudfedt fra de 

badende. 

Tilsæt en smule Foam Down og skummet vil forsvinde på få sekunder. 

Foam Down kan bl.a. anvendes i vores Nordic Relax Udespa Serie og Nordic X Vildmarksbade Serie samt 

indendørsspa og mindre havepool. 

Alka Up 

I specielt spabade kan pH værdien fra tid til anden være svær at holde på et stabilt niveau. Ved ny fyldning og 

opvarmning af vandet vil pH værdien ofte være stigende. Men efterfølgende kan der også forekomme 

markante udsving i pH værdien. Det kan skyldes en lav alkalinitet i vandet, der gør det vanskeligt at holde 

vandet korrekt balanceret. Alka Up stabiliserer vandets pH niveau så det bliver lettere at beholde den 

ønskede pH vandbalance. 

PH Teststrips 50 stk. 
PH Test Strips benyttes til at måle vandets pH balance samt indhold af klor.  
Badevand i balance er nødvendig for at opnå et optimalt resultat af alt vandpleje. 

PH Test Strips leveres i praktisk beholder, indeholdende 50 test strips. Derudover er de pakket lufttætte breve 

med 10 stk. i hver, for at forlænget holdbarhed. 

På beholderen er påtrykt nem og overskuelig brugsanvisning, samt visuel farveskala til hurtig aflæsning af 

resultatet.  

 



 
 
Vores Tilbehørs Produkter 
Spalageret.dk har et stort udvalg i tilbehør til dit nye spabad. Der findes gelænder, flydebarer, Wifi moduler 
samt mange andre ting. Du finder alt det tilbehør som der skal bruges på www.spalageret.dk  
Her har vi samlet en oversigt over vores tilbehør, samt en lille beskrivelse heraf. Du kan finde meget mere 
information på vores hjemmeside, hvor også brugen af produkterne er beskrevet. 

Nordic Relax Filter 
Dette filter passer til alle modeller i vores Nordic Relax Udespa Serie, og er meget nemt at udskifte. 

Det er meget vigtigt at der bruges de rigtige filtre i dit udespa, så sørg derfor at købe de rigtige på vores 

hjemmeside.  Det anbefales at du som minimum har et eller to ekstra sæt af disse filtre, til når du skal rense 

dem.  

De fås også som et sæt af 2 stk. på vores hjemmeside! 

Coverlift til montering 
Denne cover holder / lift er til montering på dit udeSpa. 

Den hjælper med at løfte coveret af dit udespa, hvilket er en stor hjælp hvis man kun er én person til at tage 

det af. Det er meget simpel at  montere. 

Derudover holder det dit cover imens du bader, så du slipper for at det skal ligge på jorden og tage skade.  

Denne coverholder / lift passer til alle vores modeller i Nordic Relax Udespa Serien! 

Coverlift – Gulv model 
Med denne cover holder / lift slipper du for montering på dit udeSpa. Den skal blot skubbes ind under dit 

udespa. 

Dit cover foldes sammen på midten, og skubbes ud i holderen, og derefter vippes det blot ved på siden af dit 

udespa. Derved holder det dit cover imens du bader, så du slipper for at det skal ligge på jorden og tage 

skade. 

Du slipper helt for montering. Det kan skrues fast hvis der ønskes endnu bedre stabilitet. 

Denne coverholder / lift passer til alle vores modeller i Nordic Relax Udespa Serien! 

Balboa WiFi Modul 
Med dette WiFi modul, kan du nu styre UdeSpa tådløst via en app til din mobil / tablet. 

Har du glemt at slukke det, eller gerne vil starte det så det er klar til brug når du kommer hjem fra job, ja så 

kan det gøres vi dette app. 

Dette modul kan installeres i alle modellerne i vores Nordic Relax Udespa Serie! 
Modulet kan du selv montere, men vi gør det også gerne for dig. 

Pool Lab PH Tester 
Den nye POOL LAB til professionel vandanalyse i private pools og spabade, har indbygget, udskiftelig testskål, 

for hurtig vandprøvetagning. Den dyppes blot i bassinvandet. POOL LAB har øjeblikkelig adgang til 9 

forudinstallerede parametre: pH, Klor (frit/bundet/total), Alkalinitet (syre kapacitet), Cyanursyre 

(stabilisator), Aktiv Ilt (MPS), Bromine, Klordioxid, Ozon og Brintoverilte. 

Trådløs Bluetooth 4.0-teknologi og en gratis app til analyse og lagring af testresultater og nem adgang til 

doseringsanbefalinger baseret på individuelt indtastede vandplejemidler. Fra softwaren kan udskrives 

testrapporter og udføres index beregninger, såsom LSI og meget mere. Gratis Cloud server til synkronisering. 

Pool Lab PH Tester Refill sæt 
Refill sæt til vores Pool Lab PH tester. 

 


