
 

Grid L ight

MANUAL



2. Please see how to assemble the Grid Light in the image above. 

2. Zie in de afbeelding hierboven de volgorde voor de assemblage van de Grid Light.

4. After assembling the cable in the ceiling cap, pull it upwards to determine 

the correct cable length and secure it with the two plastic parts.

4. Na montage van de kabel in de plafondkap, stelt u de juiste kabellengte in 

door de kabel omhoog te trekken en met de twee kunststof delen aan elkaar te 

bevestigen.

3. Clamp the lampshade between the two parts and tighten with part C. 

3. Klem de kap tussen de twee onderdelen en draai aan met onderdeel C.
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5. Take the metal part inside the ceiling cap (part D) and mount it to the 

ceiling with two screws and the correct type of plug. You can use the screws 

on the sides of the ceiling cap to secure it. 

5. Neem het metalen deel dat in de plafondkap (onderdeel D) zit en monteer 

dit met twee schroeven en de juiste soort plug vast aan het plafond. Met de 

schroeven aan de zijkanten van het plafondkapje zet je hem vast. 

EN The Grid Light lampshade is made of natural materials, which means it might still have to find its shape. If the lampshade continues to bend, we recommend 

turning it around. It should bend less, or you could try turning it around again. 

ASSEMBLY |  GRID L IGHT
You should have received two packages with the order of your Grid Light. One includes the lampshade and the other consists of the light fixture. 

Je hebt twee pakketten ontvangen voor de montage van je nieuwe Grid Light. Een bevat de kap, de andere de armatuur van de lamp.
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1. Check that every part of the Grid Light you ordered is in your package. Unpack the lampshade (A) and the fixture parts B, C and E.

1. Controleer of elk onderdeel van de Grid Light dat je besteld hebt in je pakket zit. Pak de kap (A) en de armatuur onderdelen B en C en E uit de verpakking.

NL De Grid Light kap is gemaakt van een natuurlijk materiaal: het kan voorkomen dat het materiaal zich nog moet zetten. Gaat de kap na een aantal weken erg 

doorhangen dan kunt u de kap omdraaien. Na het draaien van de kap moet het doorhangen afnemen. Mocht dit niet het geval zijn herhaal dan de voorgaande stap.


