
Ecoegg™Dryer Eggs 
kuivausmunien 

käyttöohje 

Ecoegg-kuivausmunat säästävät aikaa, rahaa ja energiaa aina, kun käytät kuivausrumpuasi. Ecoegg-kuivausmunien kanssa 
et tarvitse pyykin viimeistelyaineita tai pehmennysaineita, sillä kuivausmunat pehmentävät pyykkisi luonnollisesti ja samalla tekevät 
sen miellyttävän tuoksuiseksi. Et tarvitse myöskään kuivausliinoja.

Tuoksutikut
Ecoegg-kuivausmunissa on tuoksutikut, jotka hajustavat pyykkisi miedosti kuivausrumpua käyttäessäsi. Tuoksutikut täytyy vaihtaa 
silloin tällöin, ja täyttöpakkauksia on saatavilla Eko Eko Shop -verkkokaupassa osoitteessa www.ekoekoshop.fi. Voit käyttää 
kuivausmunia tehostamaan kuivausta myös ilman tuoksutikkuja niin halutessasi. Ne nopeuttavat pyykinkuivausta ja 
pehmentävät pyykkisi, vaikket käyttäisikään tuoksua.

Käyttöohjeet
Aseta ecoegg kuivausrumpuun yhdessä pyykin kanssa. Kuivaa pyykkisi normaalisti huomioiden kuivattavien tekstiilien hoito-ohjeet, 
kuten tavallisestikin. Kun pyykkisi on kuivunut, sinun ei tarvitse poistaa kuivausmunia kuivausrummustasi, voit jättää ne kuivuriin 
seuraavaa kuivauskertaa varten, jos haluat.

Kuinka tuoksutikku vaihdetaan, katso alta ohjeet vaiheittain.

1 . Työnnä tuoksutikku (valkoinen 
pyöreämpi pää ensin) kuivausmunan 
pohjaan (leveämpi osa). 

4. Jos tarvitsee, työnnä uuden 
tuoksutikun pohjasta 
varmistaaksesi, että se on 
paikoillaan munan sisällä.

2. Työnnä tuoksutikku kokonaan 
kuivausmunan sisään. Se 
loksahtaa paikoilleen. 

3. Mikäli kuivausmunassa on jo tuoksutikku, 
se työntyy samalla ulos. Hävitä se turvallisesti.

5. Varmista, että tuoksutikku on 
oikeassa paikassa, sen pitäisi 
näyttää tältä kuivausmunan 
pohjasta päin katsottuna. 
Tuoksutikun pitäisi olla vapaasti 
munan sisällä, ei liian tiukasti 
paikoillaan.

6 .  Munan yläosan pitäisi näyttää tältä. 
Tuoksutikun yläpuolella pitäisi olla pieni 
rako kuivausmunan ja tuoksutikun 
välissä. Tuoksutikun pitäisi olla vapaasti 
munan sisällä, ei l i ian tiukasti paikoillaan.

Jos Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä Eko Eko Shopin 
asiakaspalveluun!

Puh: 0207 698 720,  email: shop@ekoeko.fi



Usein kysytyt kysymykset 
Kuinka Ecoegg™-kuivausmunat toimivat?

Ecoegg™-kuivausmunat toimivat kolmella eri 
tavalla: 

1.  Nopeampi pyykinkuivaus                        
Ilman Ecoegg™-kuivausmunia märät pyykit 
liimautuvat kuivurissa yhteen ja kuivuvat 
hitaasti. Ecoegg™-kuivausmunat erottelevat 
pyykit rummussa ja päästävät ilman kiertämään 
tehokkaasti, minkä ansiosta pyykinkuivatus on 
nopeaa.

2. Pehmeämpi pyykki                            
Ecoegg™-kuivausmunien nypylät on erityisesti 
suunniteltu nostamaan kuituja hellästi ja 
hajottamaan märän pyykin jäykkyyttä ja pesun 
aiheuttamaa pintajännitystä. Samalla se 
pehmentää pyykin luonnollisesti ilman 
kemikaaleja.

3. Miellyttävän tuoksuinen pyykki   
Kuivausrummun lämpö aktivoi Ecoegg™-
kuivausmunan tuoksutikut vapauttamaan 
hienostunutta tuoksua pyykillesi ilman haitallisia 
kemikaaleja. 

Ovatko Ecoegg™-kuivausmunat 
ympäristöystävällisiä?                                   
Kyllä. Ecoegg™-kuivausmunat lyhentävät kuivurin 
pyykinkuivausaikaa. Siksi energiaa säästyy ja 
samalla syntyy vähemmän hiilidioksidipäästöjä.

Täytyykö minun käyttää molempia  Ecoegg™-
kuivausmunia samanaikaisesti?                            
Kyllä. Ecoegg™-kuivausmunat toimivat parhaiten 
yhdessä nostaen ja erotellen pyykkiä 
kuivausrummussa. 

Sopivatko Ecoegg™-kuivausmunat  kaikille 
tekstiileille?                                                       
Kyllä lukuun ottamatta hyvin herkkiä tekstiilejä. Älä 
käytä kuivausmunia kaikkein herkimpien tekstiilien 
kanssa.

Mikä on kuivausrummun maksimilämpötila?
Ecoegg™-kuivausmunia voit käyttää korkeintaan  
90°C. Suurin osa kuivausrummuista toimii 
useimmiten tätä alemmassa lämpötilassa.

Voinko käyttää kuivausrummun kuivausliinoja 
samanaikaisesti ecoegg-kuivausmunien 
kanssa?                                                               
Voit käyttää, mutta se ei ole tarpeellista.

Miltä pyykit tuoksuvat?
Pyykkeihin jää mieto ja hienostunut tuoksu 
valitsemastasi tuoksusta.

Kuinka tiedän, milloin tuoksutikku täytyy 
vaihtaa?
Kumpikin tuoksutikku kestää noin 20 
kuivauskertaa. Tosin tämä vaihtelee kuivauksen 
kuumuuden ja kuivausajan mukaan. Kun 
tuoksutikku menettää tuoksunsa, on aika vaihtaa 
se.   

Ovatko tuoksutikut haitallisia iholle?    
Eivät ole. Tuoksutikut ovat myrkyttömiä, 
hypoallergeenisia eivätkä ne sisällä haitallisia 
kemikaaleja. Ne sopivat myös herkkäihoisimmille. 

Täytyykö minun käyttää tuoksutikkua 
jokaisessa Ecoegg™-kuivausmunassa?
Ei tarvitse. Jos pidät hienovaraisemmasta 
tuoksusta, voit laittaa tuoksutikun vain 
toiseen Ecoegg™-kuivausmunista. 

Kuinka hävitän Ecoegg™-kuivausmunan 
tuoksutikun? 
Hävitä tuoksutikut normaalin kotitalousjätteen 
mukana.

Minulla on yhdistetty pyykinpesukone ja kuivuri. 
Voinko käyttää Ecoegg™-kuivausmunia 
pyykinpesuohjelman aikana?  
Et voi. Ecoegg™-kuivausmunia ei saa käyttää 
pyykinpesun aikana. 

Mistä voin ostaa tuoksutikkujen 
täyttöpakkauksia?
Voit ostaa lisää tuoksutikkuja joko 
www.ekoekoshop.fi-verkkokaupasta tai Eko Eko 
Shopin myymälästä osoitteesta: Haarlankatu 4 F, 
33230 Tampere.

Varoitus
Kuivausmunat kuumenevat todella kuumiksi 
kuivausrummussa. Ole varovainen, kun poistat 
pyykkiä kuivurista ja anna kuivausmunien viilentyä 
ennen kuin kosket niihin paljain käsin.




