
130.00 Sticky lamp EU
by Chris Kabel

230V ~ 50Hz
material: PVC
18 x 25 x 7 cm
made in China
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NL
Gebruik bijvoorkeur een LED-lamp 
of een spaarlamp (beide E27-fitting)

NB. Indien u toch een gloeilamp 
gebruikt, niet meer dan 7 Watt!

Bevestiging
U kunt de lamp slechts één keer 
opplakken. Steek daarom de 
stekker van Sticky lamp eerst in het 
stopcontact en bepaal daarna 
waar u de lamp vastplakt. Zo 
voorkomt u dat de stekker achteraf 
het stopcontact niet haalt.

Zorg voor een vlakke, egale en 
schone ondergrond. Open vervol-
gens de kap van Sticky lamp, verwi-
jder de papieren bescherming van 
de sticker aan de achterkant en 
druk de sticker stevig tegen de 
muur. 

Onderhoud
Zorg dat er geen stroom op de lamp 
staat als u deze installeert of 
schoonmaakt. Reinig de lamp met 
een zachte doek.

ENG
Only use a LED-lamp or energy 
saving light bulb (both E27-socket) 

NOTE: if you prefer to use a normal light 
bulb do not use more than 7 Watt!

Installation
You can stick the lamp on only 
once. Therefore, put the plug in the 
socket first and then determine  
where to stick the lamp. This 
prevents the plug from not reaching 
the socket afterwards.

Make sure the underlying surface is 
even and clean. Then open the 
lampshade, remove the protective 
paper from the sticker at the back 
and press the sticker against the 
wall firmly.

Maintenance
Make sure the electricity is off when 
you install or clean the lamp. Clean 
the lamp with a soft cloth.

130.01 Sticky lamp US
by Chris Kabel

110V ~ 60 Hz
material: PVC
18 x 25 x 7 cm
made in China
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NL
Gebruik bijvoorkeur een LED-lamp 
of een spaarlamp (beide E27-fitting)

NB. Indien u toch een gloeilamp 
gebruikt, niet meer dan 7 Watt!

Bevestiging
U kunt de lamp slechts één keer 
opplakken. Steek daarom de 
stekker van Sticky lamp eerst in het 
stopcontact en bepaal daarna 
waar u de lamp vastplakt. Zo 
voorkomt u dat de stekker achteraf 
het stopcontact niet haalt.

Zorg voor een vlakke, egale en 
schone ondergrond. Open vervol-
gens de kap van Sticky lamp, verwi-
jder de papieren bescherming van 
de sticker aan de achterkant en 
druk de sticker stevig tegen de 
muur. 

Onderhoud
Zorg dat er geen stroom op de lamp 
staat als u deze installeert of 
schoonmaakt. Reinig de lamp met 
een zachte doek.

ENG
Only use a LED-lamp or energy 
saving light bulb (both E26-socket) 

NOTE: if you prefer to use a normal light 
bulb do not use more than 7 Watt!

Installation
You can stick the lamp on only 
once. Therefore, put the plug in the 
socket first and then determine  
where to stick the lamp. This 
prevents the plug from not reaching 
the socket afterwards.

Make sure the underlying surface is 
even and clean. Then open the 
lampshade, remove the protective 
paper from the sticker at the back 
and press the sticker against the 
wall firmly.

Maintenance
Make sure the electricity is off when 
you install or clean the lamp. Clean 
the lamp with a soft cloth.


