
Tillykke med din nye Eco-Chef dampstøvsuger.  

Du har valgt at skåne både din egen økonomi, vores allesammen miljø, og samtidigt få en 

optimal rengøring.  

  

Eco-Chef består af 3 enheder. I bunden finder du dampgeneratoren, i midten er den rustfri 

opsamlingsbeholder, og i toppen sidder støvsugerdelen, der normalt arbejder uden filter 

(vådstøvsuger). Sæt filteret i opsamlingsbeholderen for at støvsuge normalt (tørstøvsuge).  

  

Med i Eco-Chef pakken, finder du en lang række tilbehør, der er specialdesignet til at fjerne 

snavs fra mange forskellige overflader, og komme ind i svært tilgængelige kroge.  

  

Det er vigtigt at bemærke, at opvarmningsdelen i Eco-Chef er lavet af kobber, og varme 

elementerne sidder udvendigt. Det vil sige, de kommer ikke forbindelse med vandet, og bliver 

derfor ikke forringet af kalkaflejringer over tid. Eco-Chef er lavet til at blive brugt. Kun de bedste 

komponenter på markedet benyttes, for at sikre din Eco-Chef fungerer optimalt, altid.  

  

Eco-Chef er en high performance maskine, der er udviklet til daglig rengøring i hoteller, 

restauranter, slagterier, køkkener etc. Kort sagt, alle steder hvor der ønskes en høj 

hygiejnestandard, i forbindelse med salg og tilberedning af fødevarer.  

  

Din Eco-Chef klarer også vinduespudsning, rensning af tæpper, møbler, interiør i biler, både, 

campingvogne mm.  

  

  

VIGTIGT FØR OPSTART AF DIN ECO-CHEF:  

  

Efter at have pakket din Eco-Chef ud, bør du kontrollere at alt ser rigtigt og ubeskadiget ud. Er 

der tegn på, at maskinen har været tabt, klemt eller på anden vis ser ud til, at være 

transporteret forkert, kontakt omgående ECO-DAN på tlf. 2088 9076.  

  

Fyld vand på kedlen. ECO-CHEF må aldrig tændes med tom vandtank.   

  

Påfyldning af vand, vedligeholdelse og rengøring, må kun foretages når ECO-CHEF er slukket, 

afkølet og stikket er taget ud af kontakten.   

  

Overlad aldrig ECO-CHEF til børn, eller voksne, der ikke forstår instruktionerne fuldt ud.  

  

Lad ikke ECO-CHEF stå tændt i længere perioder, når den ikke bruges. Efter brug, sluk alle 

kontakter og tag stikket ud af kontakten.  

  

Ret ALDRIG damppistolen mod mennesker eller dyr. Der kommer 165 grader varm damp ud.   

  

Ret ALDRIG damppistolen mod elektriske installationer, der ikke er beregnet til rengøring med 

vand/damp.  



  

På kolde dage udvises varsomhed ved vinduespudsning. En meget kold rude kan revne, hvis 

den behandles med damp.  

  

Brug ikke ECO-CHEF på overflader, der er malet med vandbaseret maling.  

  

Visse typer af laminatgulv kan tage skade af dampen. Vi anbefaler at prøve på et sted, der er let 

at udskifte først.  

  

Visse typer af plastic kan deformeres af dampen.  

  

Alle reparationer skal udføres af ECO-DAN, eller en af ECO-DAN godkendt fagmand. Der må 

kun bruges originale reservedele.  

  

Brug ikke ECO-CHEF hvis den har været tabt, stødt eller klemt hårdt. Hvis der er mistanke om 

utætheder, kontaktes ECO-DAN.  

  

Hverken ECO-DAN eller producenten kan holdes ansvarlig for skader, der er opstået ved 

utilsigtet eller uansvarlig anvendelse af ECO-CHEF.  

  

ECO-CHEF må ikke udsættes for direkte vand, hverken under brug, eller ved rengøring.   

  

  

OPSTART:  

Tjek at de 3 dele er haspet korrekt sammen. Hvis der kun skal tørstøvsuges, sættes filteret i 

opsamlingsbeholderen, ellers skal det IKKE være isat.  

  

Fyld vand på kedlen. Kan max. indeholde 2,8 liter. Fyld helt op. Brug kun almindeligt postevand. 

Andre væsker kan beskadige kedlen. Drej sikkerhedslåget på vandpåfyldningsstudsen med 

uret, til det sidder fast. Pas på ikke at overspænde låget.  

  

Sæt stikket fra støvsugerdelen i kontakten på dampdelen.  

  

Sæt dampslangen, den firkantede del, ind i dampdelen nederst på maskinen.  

  

Sæt støvsugerdelen, den runde del, ind i opsamlingsbeholderen.  

  

Påsæt det ønskede tilbehør, vær sikker på samlingen låses.  

  

Sørg for alle kontakter på maskinen står på OFF. Tilslut herefter maskinen til stikkontakten.  

  

For at tænde ECO-CHEF, trykkes på den røde knap yderst til højre.  

Tryk herefter støvsugeren på ON.  



Skal du kun støvsuge almindeligt tør/våd, er det nok.  

  

Skal du damprense eller damstøvsuge, skal du trykke på de to andre røde knapper.  

  

Efter 10-12 minutter er ECO-CHEF klar, og den grønne lampe lyser.  

  

ADVARSEL: Lyser den røde lampe, mangler der vand på systemet. Sluk omgående maskinen 

og lad den køle af i ca. 20 minutter, før der fyldes vand på. ECO-CHEF må ALDRIG køre uden 

vand, da det beskadiger kedel og varmeelementer. Skru altid låget langsomt af, da kedlen er 

under tryk.  

  

Arbejder du i et område med lavt strømoverskud, kan du slukke den røde knap yderst til 

venstre. ECO-CHEF bruger da mindre strøm, men opvarmer så også tilsvarende langsommere.  

  

For at benytte damp, trykkes på den røde knap på pistolgrebet. For at suge trykkes på den 

hvide knap. Suget kører konstant når den hvide knap er trykket til. Dampen reguleres med 

“aftrækkeren”  

  

Er gulvet/emnet meget beskidt, kan man med fordel opløse skidtet med damp først, for derefter 

at fjerne snavset med både damp og sug.  

  

1 liter vand bliver til ca. 1700 liter damp. De 2,8 liter vand i ECO-CHEF rækker til ca. 2 timers 

intensiv rengøring. Efter brug slukkes alle kontakter på ECO-CHEF. Stikket til strømnettet tages 

ud, er plastfilteret på støvsugeren beskidt, skylles dette under hanen. Tøm og skyl 

opsamlingsbeholderen. Til sidst, efter mindst 20 minutter, drejes låget på påfyldningsstudsen en 

omgang mod uret, for at tage trykket af systemet.   

  

TEKNISKE DATA:  

Strømforsyning: 220/230 Volt 50/60 Hz  

Opvarmning kedel: 1400 Watt  

Modstand: 2x950 Watt  

Damptryk: 5 bar  

Damp temperatur: 165 grader C  

Indhold kedel: 2,8 liter  

Indhold opsamlingsbeholder: 8 liter  

  

  

  

 

 

 

 

 



                                                       KNAPPER OG FUKTIONER. 

Eco-Chef består af 3 dele.  

 

Øverste del er støvsugeren. 

I midten er den rustfrie opsamlingsbeholder 
der rummer 8 liter. 

Nederste del er damprenseren. 

 

De 3 dele er solidt samlet med 
spændeklammer, der hurtigt løsnes for let 
tømning og rengøring af 
opsamlingsbeholder.  

 

 
  

Disse 3 knapper er:  

 

Længst til højre: Hovedafbryder. 

 

I midten og længst til venstre styrer 
strømforbrug til kedlen. Tænd begge 2 for at 
få fuld styrke på opvarmningen.  

Arbejder du i et område med ringe 
strømforsyning, kan knappen til venstre 
slukkes efter opvarmning. 

 

 
  

Vandpåfyldning. 

Eco-Chef må aldrig bruges uden vand. 

Påfyld altid, med rent postevand, inden brug. 

Kedlen er lavet af kobber, og 
varmelegemerne sidder udvendigt, så 
kalkaflejringer bliver aldrig et problem. 

Er tanken helt tom, rummer den 2,8 liter. 

 

OBS VIGTIGT. Kedlen er under tryk. Skru 
altid låget langsomt af, og vent altid mindst 
15 minutter efter maskinen er slukket. 

 
 



Tænd/sluk knap til støvsugeren. 

Ved brug trykkes over på 1, så er den klar til 
aktivering via pistolgreb. 

 

 
  

Pistolgreb. 

Rød knap aktiverer damp. 

Hvid knap aktiverer sug. 

 

 
  

Grøn lampe tænder når dampen har nået 
arbejdstemperatur, 165 grader C. 

 

Rød lampe tænder, hvis kedlen løber tør for 
vand. Lyser denne lampe, eller der ikke 
kommer mere damp, slukkes maskinen 
omgående. Vent 15 minutter, skru langsomt 
låget af, og påfyld vand.  

 

 
  

Rustfri opsamlingsbeholder. 

Frigøres let for tømning og rengøring. 

 

 
 

 



                                                           UDSTYR OG TILBEHØR 

Slange med sug og damp. 

 

Det firkantede stik sættes 
i dampdelen. 

 

Det runde stik i 
opsamlingsbeholderen. 

 

Pistolgrebet påsættes det 
ønskede arbejdsredskab.  

  

  

2 x forlænger rør. 

 

 

 

 
  

Bredt børstehoved. 

Bruges til gulve og andre 
store flader. 

Der indsættes let det 
rigtige redskab til 
opgaven. 

 

 
  

Gummiskraber. 

Indsættes i bredt 
børstehoved. 

Bruges til 
vask/damprensning af 
glatte gulve/vægge etc. 

  
  

Børste indsats. 

Indsættes i bredt 
børstehoved. 

Bruges ved støvsugning 
af glatte gulve. 

 

 



Gulvtæppe indsats. 

Indsættes i bredt 
børstehoved. 

Bruges ved støvsugning 
af gulvtæpper. 

 
 

  

Hoved med 
gummiskraber. 

Bruges til 
vinduespudsning. 

 

 
  

2 x smalt børstehoved. 

Bruges uden indsats til 
damprensning/støvsugnin
g af polstrede møbler, 
bilsæder etc. 

 

 
  

1 x hård + 1 x blød nylon 
børste. 

Indsættes i smalt 
børstehoved, ved 
støvsugning og 
damprensning, hvor der 
skal skrubbes lidt. 

  

  

Gummiskraber til 
indsætning i smalt 
børstehoved. 

Bruges ved damprensning 
af små, glatte overflader. 
Udvendigt på ovne, 
frysere, borde etc. 

 
 



Connector til små børster. 

Børsten påsættes på 
damprøret. 

Sug med stort rør kan 
med fordel anvendes ved 
rengøring af små rum, 
indvendig på ovne, friturer 
etc. 

 
 

  

3 små børster. 

Påsættes 
connectorstykke. 

1 x nylon, 1 x rustfri stål 1 
x messing. 

Bruges ved hård 
rengøring af små emner, 
eller snavs der sidder 
meget fast, kanter i ovne, 
friturer og lignende. 

 
 

  

2 store børster. 

Påsættes 
connectorstykke. 

1 x nylon, 1 x messing. 

Bruges ved rengøring, 
hvor snavset sidder meget 
fast. Eksempelvis 
indvendigt i ovne, på 
stegeplader mm. 

 
 

  

Studs til støvsuger. 

Bruges ved støvsugning 
af svært tilgængelige 
områder. For eksempel 
mellem sæderne i biler. 

 

 

 



Filter. 
Indsættes i 
opsamlingsbeholder ved 
almindelig tør 
støvsugning. Bruges 
aldrig sammen med 
damp, eller våd 
støvsugning.  
 

 
  
EKSTRA TILBEHØR. 
MEDFØLGER IKKE, MEN 
KAN TILKØBES FOR 
795,00 KR. 
 
Spraykit. 
Med dette kit, kan du 
desinficere lokaler, biler, 
hytter, sommerhuse, 
kontorer mm. 
Desinfektionsvæske 
fremføres med damp, og 
ligger sig som et ultratyndt 
og usynligt lag, på de 
behandlede overflader. 
Det går hurtigt, dræber 
alle bakterier og vira, også 
CORONA. Lokalerne kan 
benyttes umiddelbart 
efter. 
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