BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR UW NIEUWE MICROSAVE
Allereerst, was en droog de nieuwe Microsave voor dat u deze in
gebruik neemt.
Microsave®, the ONLY
Cavity Protection
System in the world
that has been trialled,
tested and approved
by the UK Craft Guild
of Chefs.

All Microsave models are
made in the UK by Regale®
Microwave Ovens Ltd.
Er zijn modellen beschikbaar
voor Deawoo, Panasonic,
Samsung en Sharp
professionele magnetrons.

All Cavity Protection Systems
have NSF Worldwide
Certification which protects
worldwide customers by
certifying products and
writing international
standards worldwide.

“De Microsave® is een simpel, vernuftig idee
dat het interieur van de magnetron
beschermt, het bespaart tijd en geld.
Het is eenvoudig schoon te maken en te
plaatsen voor volgend gebruik, keer op keer !
Het voorkomt verkoolde voedseldeeltjes die op
de plafondplaat kunnen inbranden of
de bodemplaat kunnen beschadigen ……….

…...it’s simply brilliant!”
Cyrus Todiwala OBE DL Chef Patron
Café Spice Namaste Assado & Mr. Todiwala’s Kitchen.

Cyrus is also an author and celebrity television chef. He trained at the Taj Hotels Resorts and Palaces
chain in India, and rose to become executive chef for eleven restaurants within those hotels. Zest Quest
Asia was also launched by Cyrus and his wife Pervin in association with the Master Chefs of Great Britain.

Microsave® is a trade name of Regale® Microwave Ovens Ltd
voor meer informatie : info@magnetron.biz of 0416‐343902
REPRODUCTION OF THIS LEAFLET SHOULD NOT BE MADE WITHOUT PRIOR CONSENT OF THE ORIGINATING PRINTERS
Magnetron Centrum Waalwijk B.V.

Het is belangrijk wanneer u de Microsave plaatst in een
gebruikte magnetron, dat de ovenruimte en plafondplaat helemaal
schoon zijn ! De Microsave beschermt niet tegen vuil dat reeds
aanwezig is. Daarom :(a) Verwijder de plafondplaat en maak deze goed schoon en plaats
terug of vervang deze voor een nieuwe. Zorg dat er geen vet en vuil
aanwezig is op de antenne en boven de plafondplaat !
(b) Zorg ervoor dat al het vet en voedselresten zijn weggehaald van
de achterwanden, zijkanten en bodemplaat van de ovenruimte !
(c) Plaats de Microsave in een schone magnetron tijdens
elk gebruik !
Na gebruik (of bij veel voedsespatten tijdens het verwarmen), verwijder
de Microsave en was deze af met een sopje of plaats in de vaat
wasser (opening naar beneden !), droog af en plaats deze weer
terug in de magnetron voor volgend gebruik. Vergeet niet de deur van
de magnetron schoon te maken.
NOOIT de magnetron gebruiken voordat de Microsave terug is
geplaatst in de ovenruimte. Op die manier bent u er zeker van dat
uw magnetron schoon en in top conditie blijft.
NOOIT de magnetron zonder voedsel aanzetten of gebruiken om borden
voor te verwarmen ! Dit kan onherstelbare schade veroorzaken !
PLAATS DE MICROSAVE NOOIT IN OF OP EEN CONVECTIE OVEN OF
COMBI MAGNETRON ! UITSLUITEND GESCHIKT VOOR MAGNETRON !
Lees nu ook de ‘Vragen en Antwoorden’ op de volgende pagina's.
Dank u wel, en veel plezier van uw Microsave ......

VRAAG EN ANTWOORD

VRAAG EN ANTWOORD

V.
A.

De Microsave bovenkant buigt omlaag als we kannen
gebruiken, wat kunnen we hier aan doen?
Als er hoge kannen vloeistof worden verwarmt, ontstaat er
een concentratie van stoom op een kleine plaats, in het
bijzonder als het te lang wordt verwarmt.
Dit kan worden voorkomen door bredere, lage maatbekers
te gebruiken, waardoor stoom niet op een plaats vrijkomt.
De ideale kan of maatbeker is maximaal de helft van de
hoogte van de ovenruimte. Wij adviseren geen hogere
kannen of maatbekers te gebruiken, ook wanneer u geen
gebruik maakt van de Microsave.

V.

De onderkant van de Microsave vervormt

A.

U dient nooit voedsel te ontdooien, verwarmen of koken direct
op de bodem, gebruik een bord of schaal .Ontdooien van
producten met bot nooit op vol vermogen instellen. Het product
kan aan de buitenkant extreem heet worden terwijl de
binnenkant nog bevroren is.
Ik krijg krassen op de microsave en de transparantie wordt
minder als voorheen.
De beste manier om de Microsave schoon en mooi te
houden is door deze regelmatig met de hand af te wassen. Doe
dit met een milde niet bijtende zeep. Krassen ontstaan als er
schuurmiddelen worden gebruikt of door de vaatwasser. Deze
krassen hebben echter geen enkel effect op de werking !

V.
A.

V.

Kan ik de Microsave blijven gebruiken als er voedsel gemorst is ?

A.

Gemorst voedsel / vloeistof moet worden schoongemaakt voor
nieuw gebruik om kruisbesmetting en beschadiging te voorkomen.
Haal de Microsave uit de oven, spoel hem schoon, droog hem af
plaats hem terug voor volgend gebruik. Dit voorkomt meteen het
inbranden van voedsel op de bodem van de Microsave.

V.

Er ontstaat erg veel condens in de ovenruimte tijdens
het koken of verwarmen.

A.

Dit ontstaat altijd door het te lang verwarmen van het product.
Vooral bij producten die rijk zijn aan water komt dit vaker voor.
Het verminderen van de kooktijd en evt. vermogen lost dit
.
probleem eenvoudig
op. Dit geeft een mooier eindresultaat en
bespaart ook nog eens energie !
Let er natuurlijk wel op dat het product de gewenste eind
temperatuur haalt !

V.

Kan ik borden voorverwarmen in de microsave?

A.

Nooit een magnetron gebruiken als bordenwarmer,
met of zonder Microsave ! Dit zal resulteren in ernstige
schade aan uw magnetron oven en de Microsave. Deze
ontstane schade valt nooit onder de fabrieksgantie.
Uw Microsave voorkomt schade aan plafondplaat, bodemplaat
en ovenlamp folie welke niet onder de garantie vallen, gebruik
uw magnetron waar hij voor ontwikkeld is !
Zorg altijd dat de Microsave schoon in de ovenruimte zit.

