
 

 

 

Brugsanvisning 

Tillykke 

Tillykke med dit EcoEggTM/vaskeæg. Med din anskaffelse er du med til at reducere mængden af kemikalier 

der forurener kloden. Samtidig gør du noget godt for din families hud, sparer en masse penge på tøjvask 

samt sparer miljøet for en masse plastikdunke til almindeligt vaskemiddel. Det er sund fornuft og omtanke! 

EcoEggTM/vaskeægget er en helt ny måde at vaske tøj på. Vi anbefaler at du læser hele brugsanvisningen og 

afsnittet med de mest almindelige spørgsmål igennem før du går i gang for at få det bedste resultat 

 

Sådan bliver du klar til at vaske med dit EcoEggTM/vaskeæg 

EcoEggTM/vaskeægget skal fyldes med vaske piller før du kan bruge det første gang. 

EcoEggTM/vaskeægget indeholder to slags vaske piller. De mørke piller er keramiske turmalin piller. De 

hvide piller er mineralske piller. 

Inden du bruger EcoEggTM/vaskeægget skal det fyldes med TRE hele pakker hvide mineralske piller og EN 

hel pakke mørke turmalin piller. Se instruktionen på næste side 

 

Sådan bruger du dit EcoEggTM/vaskeæg 

Put det snavsede tøj i vaskemaskinen som du plejer, og læg EcoEggTM/vaskeægget oven på tøjet. Følg 

vaskeanvisningerne på tøjet.  

Det du IKKE skal: 

 Lad være med at vaske tøjet ved mere end 60 grader 

 Lad være med at bruge EcoEggTM/vaskeægget i en tørretumbler (eller en vaskemaskine med 

tørretumbler funktion) 

 Lad være med at fylde for meget tøj i vaskemaskinen. EcoEggTM/vaskeægget skal kunne bevæge sig 

i tromlen 

 Lad være med at bruge vandspare-funktionen - EcoEggTM/vaskeægget skal bruge vand for at virke 

Det du SKAL: 

 Vask dit tøj som du plejer, hvidt for sig og farvet for sig 

 Brug en pletfjerner til at få de svære pletter af tøjet (se nedenfor) 

 Lad EcoEggTM/vaskeægget tørre når du er færdig med at vaske tøj 

 Brug skyllemiddel hvis du mener du har behov for det. Det er ikke i sig selv nødvendigt, for 

EcoEggTM/vaskeægget blødgør tøjet helt naturligt. Skyllemidlet vil dog tilføre tøjet en behagelig 

duft. 



Vi anbefaler at du vasker dit mest sarte vasketøj i hånden med EcoEggTM/vaskeægget i stedet for at vaske 

det i vaskemaskinen. 

Følg altid vaskeanvisningerne på tøjet 

Pletfjernere 

Selvom EcoEggTM/vaskeægget fjerner de fleste pletter på almindeligt vasketøj, kan der være svære pletter 

der kræver ekstra hjælp. Med EcoEggTM/vaskeægget kan du bruge pletfjerner ligesom du plejer. 

Pletfjerneren har ingen indflydelse på hvordan EcoEggTM/vaskeægget fungerer. Vi anbefaler at du bruger 

EcoEggTM eco pletfjerner eller BIO-D pletfjerner, de er begge velegnede til allergikere og indeholder ikke 

skadelige kemikalier. 

Genopfyldning af piller 

Efter ca. 72 vaske skal der flere hvide piller i EcoEggTM/vaskeægget. I pakken er der piller nok til 210 vaske. 

Bemærk! De mørke turmalin piller holder til samtlige 210 vaske. 

Se instruktionerne på næste side. 

 

Sådan fylder du dit EcoEggTM/vaskeæg første gang 

1) Sådan åbner du ægget: Tryk knappen ned og drej den nederste del af ægget modsat den retning 

pilen viser, indtil de to trekanter er uden for hinanden.  

2) De to dele kan nu skilles fra hinanden 

3) Placer den øverste del af ægget på en jævn overflade og fyld tre pakker hvide mineralske piller og 

en pakke mørke turmalin piller i. 

Hvis du har svært ved at få plads til alle pillerne, så prøv at fordele dem ved at slå ægget blidt ned 

mod den hårde overflade. 

4) Placer underdelen af ægget ovenpå, så trekanterne er uden for hinanden. Drej underdelen af 

ægget i pilens retning indtil den nederste pil er ud for den lille prik, og du hører et klik der indikere 

at delene er på plads. 

5) Sørg for at de to dele er samlet korrekt. Det er de når den nederste trekant er uden for prikken, 

som vist på billedet. 

 

Sådan genopfylder du dit EcoEggTM/vaskeæg efterfølgende 

Hver gang du har vasket ca. 72 gange, skal der fyldes flere piller i dit EcoEggTM/vaskeæg. Fyld 1 pakke hvide 

mineralske piller i ægget. 

(NB: Det er kun de hvide mineralske piller der skal genopfyldes efter ca. 72 vaske. De mørke turmalinpiller 

holder til samtlige 210 vaske, og behøver ingen genopfyldning). 

Lad de ’gamle’ piller blive i EcoEggTM/vaskeægget når du fylder de nye piller i, med mindre der ikke er plads 

nok til dem. Du får det bedste resultat når EcoEggTM/vaskeægget er så fyldt som muligt. 

  



Ofte stillede spørgsmål 

 

Hvordan virker EcoEggTM/vaskeægget? 

EcoEggTM/vaskeægget indeholder nogle små piller. Det er disse piller der er hemmeligheden bag 

EcoEggTM/vaskeæggets vaskeevner. 

EcoEggTM/vaskeægget består af to slags vaskepiller: 

De keramiske turmalin piller får snavset til at løsne sig fra stoffet. 

De mineralske piller ioniserer naturligt iltmolekylerne i vandet, som trænger dybt ind i stoffet og fjerner 

snavs og skidt uden at farverne falmer og tøjets fibre bliver ødelagt. 

Vores videnskabelige tests viser, at disse to typer piller sammen giver det bedste vaskeresultat. 

De ioniserede iltmolekyler øger vandets PH værdi, hvilket har en naturlig blødgørende effekt på vasketøjet. 

Du behøver altså ikke bruge skyllemiddel. 

Indeholder EcoEggTM/vaskeægget skrappe kemikalier? 

Nej. EcoEggTM/vaskeægget indeholder ingen skrappe kemikalier, petrokemikalier, ammoniak eller 

blegemiddel som almindeligt vaskemiddel ofte gør. 

Er det nødvendigt at bruge skyllemiddel når man vasker tøj med et EcoEggTM/vaskeæg? 

Hvis du har lyst, kan du bruge skyllemiddel uden det har indflydelse på hvordan EcoEggTM/vaskeægget 

virker. Vi anbefaler du bruger miljøvenligt skyllemiddel. Nogle kunder bruger et par dråber essentielle olier. 

EcoEggTM/vaskeægget blødgør helt naturligt tøjet, fordi det ændrer vandets PH værdi. Derfor er det ikke 

nødvendigt at bruge skyllemiddel. Dette er især kunder med følsom hud glade for. 

Kan EcoEggTM/vaskeægget bruges til håndvask? 

Ja. Læg EcoEggTM/vaskeægget i vandet i ca. 20 minutter og vask tøjet som normalt. Det er vigtigt at vandet 

kan passere gennem EcoEggTM/vaskeægget mens du vasker. 

Hvordan kan det være at man kan forkorte skylleperioden? 

EcoEggTM/vaskeægget indeholder ingen sæbe, og efterlader stort set ingen rester i tøjet. Derfor kan du 

forkorte skylleperioden markant, og dermed spare vand, tid og elektricitet. Nogle vaskemaskiner har en 

funktion så du kan forkorte eller helt undlade skylleperioden. Du kan sagtens bruge EcoEggTM/vaskeægget 

selvom din vaskemaskine ikke har denne funktion, så sparer du bare ikke på vand og energi. 

Kan EcoEggTM/vaskeægget bruges til personer med følsom hud og babyer? 

Ja, eftersom der ingen skrappe kemikalier er i EcoEggTM/vaskeægget. EcoEggTM/vaskeægget er 100 % 

allergivenligt, hvilket betyder at det er sikkert at bruge for folk med følsom hud – også børn og babyer. 

Ødelægger EcoEggTM/vaskeægget vaskemaskinen? 

Nej, EcoEggTM/vaskeægget kan bruges i alle vaskemaskiner. Det er lavet af blødt slidstærkt gummi, og er 

derfor skånsom mod din vaskemaskine. 

Kan EcoEggTM/vaskeægget bruges ved alle temperaturer? 

EcoEggTM/vaskeægget virker fint til vaske på op til 60 grader. Det virker også fint i koldtvandsvaske. Du bør 

ikke bruge EcoEggTM/vaskeægget til vask på mere end 60 grader, da dette vil forkorte pillernes levetid 

markant. 

 



 

 

Kan EcoEggTM/vaskeægget blive i vaskemaskinen under hele vasken? 

Ja, men hvis vaskemaskinen har en tørrefunktion, bør du fjerne EcoEggTM/vaskeægget inden den går i gang. 

Hvis EcoEggTM/vaskeægget bliver i vaskemaskinen mens tøjet tørres, vil det forkorte pillernes levetid.  

Skal EcoEggTM/vaskeægget tørre mellem vaskene? 

Hvis du vasker flere maskiner efter hinanden, behøver EcoEggTM/vaskeægget ikke tørre mellem vaskene. 

Når du er færdig med at vaske tøj, skal EcoEggTM/vaskeægget tørre uden for maskinen. 

Hvordan ved jeg hvornår det er tid til at genopfylde mit EcoEggTM/vaskeæg? 

Hold øje med de hvide mineralske piler inde i EcoEggTM/vaskeægget. Når de er ca. halvt så store som de var 

i starten, er det tid til at fylde nye piller i EcoEggTM/vaskeægget. Du bør også holde øje med hvor godt 

EcoEggTM/vaskeægget vasker. Når vaskeevnen nedsættes, er det tid til at fylde flere piller i 

EcoEggTM/vaskeægget. 

Mit EcoEggTM/vaskeægget/vaskemaskinen/tøjet lugter mærkeligt? 

Når du har brugt almindeligt vaskemiddel i et stykke tid, kan resterne fra vaskemidlet hobe sig op i 

vaskemaskinens rør og sprækker. Hvis man lader være med at holde rør og sprækker rene, kan 

vaskemiddelresterne resultere i at det lugter dårligt. Almindeligt vaskemiddel kamuflerer denne lugt. Når 

du skifter til at bruge EcoEggTM/vaskeægget er der ikke længere noget til at kamuflere lugten. Hvis det er 

tilfældet, bør du vaske maskinen for at få lugten til at forsvinde (det er samtidig en god måde at få ’afgiftet’ 

maskinen).  

Vi anbefaler at du vasker maskinen ved at komme farveløs eddike i doseringsrummene og vasker en tom 

maskine ved 90 grader. På den måde bør du blive fri for ophobede sæberester. Det kan være nødvendigt at 

gentage dette flere gange, hvis der er mange sæberester i maskinen. Hvis lugten ikke forsvinder, kan det 

være nødvendigt at rense rørene. 

Kan jeg bruge EcoEggTM/vaskeægget til sart tøj? 

Ja, men vi foreslår at du altid bruger en vaskepose for at beskytte dine sarte tøj. Samtidig bør du vaske tøjet 

på skåneprogrammet hvis din maskine har et. Hvis dit sarte tøj er meget dyrebart, anbefaler vi at du kun 

vasker det i hånden. 

Hvor længe holder EcoEggTM/vaskeægget? 

Det holder til ca. 210 vaske, hvilket svare til en almindelig families forbrug i et år ( 4 – 5 vaske pr. uge). 

Bemærk: Antallet af vaske afhænger af flere faktorer som vandets hårdhed, hvor meget du fylder i 

maskinen, og hvor længe du vasker dit tøj. At EcoEggTM/vaskeægget  holder til 210 vaske er kun en 

gennemsnitlig vejledning. 

Kan EcoEggTM/vaskeægget bruges i alle slags vaskemaskiner? 

Ja! Det virker fint, både i maskiner der er topbetjente og maskiner der er frontbetjente. Et 

EcoEggTM/vaskeægget er normalt nok til omkring 5 kg. tøj, hvilket svarer til en almindelig 

husholdningsmaskine. Hvis du bruger EcoEggTM/vaskeæg i en større vaskemaskine, kan det være 

nødvendigt at bruge to EcoEggTM/vaskeæg. 

 

 



Hvorfor virker mit EcoEggTM/vaskeæg ikke så godt som forventet? 

 

Der er flere ting du kan gøre for at få det bedste resultat med dit EcoEggTM/vaskeæg. 

 Sørg for at du ikke fylder for meget i vaskemaskinen. EcoEggTM/vaskeægget skal bruge plads til at 

bevæge sig rundt under vasken 

 Sørg for at din vaskemaskine ikke er indstillet til at bruge mindst muligt vand 

 Selvom EcoEggTM/vaskeægget virker fint på de fleste hverdagspletter ligesom normalt vaskemiddel, 

kan der være pletter der kræver ekstra hjælp. Brug en god pletfjerner ligesom du ville gøre hvis du 

vaskede med almindeligt vaskemiddel 

 EcoEggTM/vaskeægget indeholder ingen skrappe blegemidler. Hvis du føler at dit lyse tøj ikke er lige 

så lyst som det plejer, så prøv at bruge lidt miljøvenligt blegemiddel til dine lyse vaske, fx fra BIO-D 

 Da EcoEggTM/vaskeægget ikke indeholder nogen skadelige kemikalier, kan vaskeevnen ikke fuldt 

sammenlignes med vaskeevnen i almindeligt enzymholdigt vaske- og blegemiddel. Ecoegg 

indeholder kun 8 – uskadelige – kemiske substanser, hvor andre vaskemidler på markedet 

indeholder mellem 13 og 34 kemiske stoffer! 

 EcoEggTM/vaskeægget er et meget mere naturligt alternativ, der er mere skånsomt ved miljøet, din 

hud og din økonomi 

 EcoEggTM/vaskeægget kan spare dig for en masse penge – se bare på udregningsmodellen i 

begyndelsen. Der kan du se hvor mange penge du kan spare ved at bruge EcoEggTM/vaskeægget i 

stedet for almindeligt vaskemiddel. 

Kan jeg bruge EcoEggTM/vaskeæg hvis jeg har en septiktank? 

Der er ingen eksempler på at EcoEggTM/vaskeæg har givet problemer med septiktank.  

Kan jeg blive ved med at bruge tabletter der blødgør vandet hvis jeg bruger EcoEggTM/vaskeæg? 

Ja, det vil ikke påvirke EcoEggTM/vaskeæggets funktionalitet. 

Hvis du har yderligere spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at besøge vores globale 

hjemmeside www.ecoegg.com. 

Køb af piller til genopfyldning 

Piller til genopfyldning af EcoEggTM/vaskeægget kan købes gennem din forhandler.  

Opbevaring 

EcoEggTM/vaskeægget og genopfyldningspillerne skal opbevares et tørt og køligt sted uden for direkte 

sollys. 

Bortskaffelse 

Når du er færdig med at bruge EcoEggTM/vaskeægget beder vi dig aflevere det til genbrug. Alle delene af 

EcoEggTM/vaskeægget er lavet af 100 % genbrugsmaterialer. Overskydende piller hører til i restaffald. 

ADVARSEL 

EcoEggTM/vaskeægget er ikke legetøj, og skal ikke behandles som legetøj. Hold det uden for børns og dyrs 

rækkevidde. 

Pillerne kan være farlige hvis de bliver indtaget. Kontakt læge hvis det sker. 

Hvis du får pillerne i øjet, så skyld dem med det samme med rigeligt vand og søg læge. 

http://www.ecoegg.com/


 

Hvor mange penge sparer du med EcoEgg? 

 

 

Brug vores hurtige udregningsmodel for at regne ud hvor mange penge du vil spare ved at bruge et 

EcoEgg/vaskeæg i stedet for dit almindelige vaskemiddel. Det eneste du skal gøre er at følge 

instruktionerne og udfylde felterne. Det kan være du skal bruge en lommeregner. 

 

Prisen på dit normale vaskemiddel:    A 

Antal vaske du plejer at få ud af dit normale vaskemiddel:    B 

A / B =      C 

Så meget koster en vask med dit almindelige vaskemiddel 

Prisen du betalte for dit EcoEggTM /vaskeægget   D 

Antal vaske du kan forvente af EcoEggTM /vaskeægget  210* 

D / 210 =      E 

Så meget koster hver vask når du bruger EcoEggTM /vaskeægget 

C – E =       F 

Så mange penge bør du spare pr. vask ved at bruge EcoEggTM /vaskeægget 

F x 210 =  

Dette beløb bør du i alt spare ved at bruge EcoEggTM /vaskeægget 

* Note: antallet af vaske afhænger af hvor hårdt vandet er, hvor meget tøj du fylder i vaskemaskinen, og 

hvor lange vaske du benytter. 210 vaske er en vejledende anslået værdi. 


