NETHRLANDS
Introductie:
Gefeliciteerd met de keuze van de Microfleur bloemenpers. Lees de instructies goed en met een
beetje oefenen perst u bloemen, bladeren en andere delen va bloemen en planten in een paar
minuten met gebruik van de Microfleur en uw magnetron.
Beschrijving van uw Microfleur:
Uw Microfleur set moet bestaan uit:
2 platen
2 klemmen (4 klemmen voor de MAX)
1 Vulpak, bestaande uit:
2 Vilten kussens
2 stukken weefsel
Het vulpak is verpakt in plastic, dat is alleen voor de verpakking en mag niet in de magnetron
gebruikt worden.
Voorbereiding:
De normale handelingen van uw magnetron moeten in acht worden genomen voor de Microfleur. U
moet de Microfleur met zorg behandelen. Vooral als u de Microfleur uit de magnetron haalt, omdat
hete dampen ontstaan gedurende de droging.
Gebruik geen metalen objecten zoals spelden? nietjes, paperclips, ijzerdraad of folie in of op uw
Microfleur. Dit geldt ook voor metaalverf en glitters, die soms gebruikt worden in bruidsboeketten
en andere decoratieve bloemschikkingen.
U mag geen eten opwarmen in, of in combinatie met, de Microfleur. Na het gebruik van de
Microfleur moet u de binnenkant van uw magnetron zorgvuldig schoonmaken met een vochtige
doek.
Het gebruik van de Magnetron:
Iedere normale magnetron is te gebruiken voor de Microfleur. Gebruik geen gewone oven. Als u
een combi magnetron heeft, zorg er dan voor dat uw oven op de magnetronstand staat. Zorg er
ook voor dat uw magnetron op kamertemperatuur is, voordat u de Microfleur gebruikt. Uw
magnetron moet in de hoogste stand staan.
Wanneer u een erg droog exemplaar droogt of waneer het exemplaar bijna gedroogd is adviseren
wij dat u een schoteltje water bij de Microfleur plaatst.
Als u uw magnetron niet op de seconde nauwkeurig kunt instellen, kunt u gebruik maken van de
seconde wijzer van uw horloge of van een digitaal horloge. Zet de oven dan aan en uit met de
hand.
Vul de Microfleur:
Plaats 1 plaat (de geribbelde zijde naar beneden) op de tafel. Plaats een vilten kussen op de plaat,
leg het weefsel over het vilt. Plaats het te drogen exemplaar op het weefsel en zorg ervoor dat het
goed plat ligt en dat het geen andere delen van de plant aanraakt. Het is aan te raden om de
Microfleur te vullen met dezelfde planten om ze in ŽŽn keer te drogen en niet met verschillende
planten. U kunt zoveel planten tegelijk drogen als in de Microfleur passen. Plaats nu het tweede
stuk weefsel, het vilt en de plaat (geribbelde zijde naar boven) over de te drogen plantendelen. Doe
dit voorzichtig zodat de planten niet van plaats veranderen en elkaar raken. (zie figuur 1). Druk nu
de platen licht op elkaar en plaats de klemmen tegen over elkaar over de platen, zodat alles stevig
bij elkaar wordt gehouden door de klemmen (zie figuur 2).
Overlaadt de Microfleur niet. De klemmen zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk over de platen
glijden. Als u de klemmen met geweld over de platen moet plaatsen is de Microfleur te vol en dit
kan leiden tot beschadiging van de Microfleur. Uw Microfleur is nu klaar om in de magnetron
gestopt te worden.
Droootijden:
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Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de droogtijd. De belangrijkste factoren zijn
hoeveel Watt uw magnetron is en hoeveel vocht er in het te drogen exemplaar zit. U moet langer
drogen als u een lager wattage gebruikt (500 Watt) dan een hoger wattage (1000 Watt). Vlezige of
vochtige planten hebben ook een langere droogtijd nodig dan droge bloemen en bladeren. Het
beste is om in gedeeltes te drogen. Eerst een lange droogtijd gevolgd door kortere tijden om uw
exemplaar volledig te drogen. Een richtlijn is 45 sec. voor een 600 Watt magnetron, 30 sec. voor
een 750 Watt en 20 sec. voor een 900 Watt magnetron. De tweede droogtijd is ongeveer de helft
tot een derde van de eerste droogtijd.
Soms is een exemplaar al gedeeltelijk droog, omdat het is blootgesteld aan fel zonlicht sterke wind
of een lage luchtvochtigheid. Onder deze omstandigheden is het beter om de eerste droogtijd te
halveren. Als u een schoteltje water in de oven plaatst (zie "Het gebruik van de magnetron"), moet
u de eerste droogtijd verlengen, mogelijk verdubbelen.
Er zitten verschillende voordelen aan verschillende korte droogtijden te gebruiken dan ŽŽn Lange
droogtijd:
¥
Het geeft een betere controle over het uiteindelijke resultaat.
¥
Als plantendelen verschillende dikke en dunne delen hebben (b.v. de bloem, kelk en de
bloembladeren) kunnen de dikkere gedeeltes helemaal gedroogd worden, zonder de dunnere
gedeeltes te vernietigen.
¥
Het herrangschikken van de bloemenbladen en andere delen is mogelijk als de bloemdelen
nog niet helemaal droog zijn.
Het doel is een redelijk stijf exemplaar te verkrijgen dat niet hangt. Het moet droog of "papierachtig"
aanvoelen. Een goede manier om dit te controleren is het tussen de duim en wijsvinger vast te
pakken of met de lippen te voelen. Doe dit als het exemplaar goed droog is.
Te lang drogen zal leiden tot een bros resultaat. Dit geldt speciaal voor de dunne delen zoals
bladeren en bloembladeren. Uiteindelijk zullen deze delen verschroeien als de droogtijd te Lang is.
Vers geplukte planten hebben een langere droogtijd nodig dan planten die zijn blootgesteld aan fel
zonlicht of sterke wind.
Met wat oefenen is het mogelijk om vrij grote, vochtige bloemen te persen in de Microfleur inclusief
bloemen als rozen, chrysanten en camelia's. Omdat deze bloemen vrij vochtig zijn kan het echter
enige minuten duren, voor ze droog zijn. Laat het exemplaar ongeveer 20 to 30 seconden "rusten"
tussen iedere droging. Help het exemplaar in de droging door de vochtige dampen door ventilatie
te laten verdampen. De droogtijd moet tegen het einde van het drogen terug gebracht worden tot 5
ˆ 10 seconden.
Nuttige tips:
Niet alle bloemen en planten kunnen succesvol gedroogd worden in de Microfleur. Algemeen
gesproken kan alles gedroogd worden in de Microfleur dat in een conventionele plantenpers
gedroogd kan worden. Het voordeel van het gebruik van de Microfleur is dat u bijna onmiddellijk
resultaat heeft. De kleuren blijven bijna altijd erg goed. Met wat oefenen zult u leren welke
exemplaren het beste te gebruiken zijn voor de Microfleur. Grote, vlezige exemplaren zoals lelies,
tulpen en magnolia's zijn moeilijk of onmogelijk te drogen. Een goede test is de bloembladeren
tussen uw vingers te nemen en op de bloembladeren te drukken. Als er vocht uit komt, zal het
resultaat vrijwel altijd niet goed zijn, hoewel dit niet zo hoeft te zijn.
Bloemen zoals narcissen en sommige orchidee‘n kunnen succesvol gedroogd worden in uw
Microfleur.
Voor moeilijke vormen zoals orchidee‘n, irissen, bloemen met zeer volle knoppen of lange
trompetachtige vormen, is het beste om ze uit elkaar te halen, zodat u de bloemdelen afzonderlijk
kunt drogen omdat u ze dan gemakkelijk plat kunt leggen. Nadat de bloem gedroogd is, kunt u hem
later weer "in elkaar zetten" of u cre‘ert uw eigen ontwerp.
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Gedroogde bloemen kunnen hun kleur over verloop van tijd verliezen. De oorzaak van dit vervagen
van de kleuren zijn: blootstellen aan direct zonlicht. De intensiteit van de kleur, de dikte van de
plant of de celstructuur.
Sommige kleuren zoals violet en sommige tinten rood en groen kunnen een kleine verandering
ondergaan en sommige felle kleuren kunnen in elkaar over gaan.
Sommige bladeren kunnen hun groene kleur verliezen en veranderen in een herfst kleur. In
sommige gevallen komt dit door over-droging, maar met sommige bladeren is dit niet te
voorkomen.
Knoppen kunnen het beste in twee‘n gesneden worden en dikke stelen kunnen het beste met een
scherp mes afgeschaafd worden, zodat de steel plat komt te liggen. Bloemen zoals chrysanten,
asters en gerbia's, kunt u drogen in de Microfleur zonder in de bloem te snijden.
Limiteer u zelf niet tot bloemen. Probeer kruiden, bladeren, stelen, bloembladeren en andere delen
van de plant. Varens en ranken van klimplanten of kruipers zijn perfecte decoraties in ornamenten.
Als u moeilijkheden ondervindt om het exemplaar van het weefsel te verwijderen, is het beste om
het weefsel voorzichtig in diverse richtingen te strekken om het exemplaar los te krijgen.
Gebruik een pincet met een platte neus om de exemplaren vast te houden. Bewaar de gedroogde
exemplaren tussen vellen papier of in een map voor verder gebruik in de toekomst.
Gedroogde bloemen kunnen voor veel doeleinden gebruikt worden, zoals briefpapier, enveloppen,
kaarten, boekeleggers en menukaarten. Ze kunnen worden ingelijst, enz. Er zijn verschillende
handwerkboeken beschikbaar met instructies en suggesties, maar laat u fantasie niet gelimiteerd
worden door andermans idee‘n.
U kunt het best een goede PVC lijm of rubbercement gebruiken om de exemplaren op papier,
karton enz. te lijmen. Gebruik een fijn penseel, een tandenstoker of een satŽstokje om de lijm aan
te brengen.
Onderhoud van de Microfleur:
Uw Microfleur platen en klemmen kunnen met een vochtige doek worden afgeveegd. Berg de
Microfleur droog op. Het weefsel van het vulpak moet regelmatig gewassen en gestreken worden
om vlekken te verwijderen. Het is mogelijk om deze te vervangen voor ander puur katoen weefsel.
Het vilt mag niet gewassen worden, hoewel er ook vlekken op zullen komen. Bij normaal gebruik
gaat het enige honderden keren mee. Desondanks zal het toch slijten en op den duur zult u ze
moeten vervangen. U kunt het vilt ook beschadigen door de exemplaren te laten aanbranden als u
te lange droogtijden gebruikt. Vulpakken zijn beschikbaar bij uw handelaar. Gebruik van ander vilt
dan die uit het vulpak kan resulteren in oververhitting. De garantie vervalt dan.
Garantie:
Ieder Microfleur, die defecten vertoont in het materiaal of in de afwerking, zal zonder extra kosten
door uw handelaar worden vervangen (in de originele verpakking). De garantie is geldig tot ŽŽn
jaar na de aankoopdatum en geldt alleen voor de eerste eigenaar. De garantie vervalt als de
Microfleur oneigenlijk wordt gebruikt. De vulpakken vallen niet onder de garantie. Verzendkosten
zijn voor de eigenaar.
Geen andere garanties worden verstrekt.
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