
Gebruiksaanwijzing

 

In de doos van de zoutlamp treft de volgende attributen aan:

- Houten frame 

- 2 zakken/kilo Himalayazout-

- Snoer met stekker, knipschakelaar en lampfitting

- 1 doosje met lamp 

 

Installatie 

1. Plaats het houten frame ondersteboven

2. Duw de spanveren van de lampfitting bij elkaar en schuif deze door het gat in het 

ijzeren omhulsel. Niet verder dan het eindstuk van de fitting!

3. Draai het houten frame om en leg de snoer aan een veilige zijde

4. Haal de Himalayazout-brokken uit de zakken en leg deze in 

ervoor dat de brokken goedpassend verdeeld zijn

rand uitkomen. 

5. Plaats de zoutlamp op een 

maar ook op een veilige plek zodat kinderen er niet bij kunnen komen.

6. Knip met de schakelaar aan de snoer de lamp aan.

Geniet met volle teugen van het mooie licht. Als de lamp een tijd aan staat, zullen de 

zoute brokken eveneens warm aanv

 

Onderhoud 

Als de zoutbrokken na enige tijd stof bevatten kunt u ze uit de kubus halen en 

schoonmaken met een plumeau of stofzuiger. Ook is het mogelijk de zoutbrokken 

onder de kraan af te spoelen en daarna d

 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website 
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6. Knip met de schakelaar aan de snoer de lamp aan. 
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Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.bakingsoda.nl

Zoutlamp Rond 
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