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Gefeliciteerd met uw aankoop van 
de  nijntje’s Droom hanglamp van 
Mr Maria.
Open uw raam en laat nijntje’s 
Droom naar binnen zweven. Hier zal 
nijntje haar warme, lieve gloed laten 
schijnen en waken over de dromen 
van u en uw kindje.

GARANTIE
De nijntje’s Droom hanglamp heeft 
twee jaar fabrieksgarantie.
www.mrmaria.nl
warranty@mrmaria.com

Congratulations on your purchase of 

Miffy’s Dream by Mr Maria. 
Let Miffy float into your room. Here 
she can shine her soft light and watch 
over your or your child’s hopes and 
dreams.

WARRANTY
The Miffy’s Dream pendant lamp has 
a two year manufacturer warranty.
www.mrmaria.com
warranty@mrmaria.com

LET OP! Lees dit aandachtig voor 
gebruik:
• Het product is een woonobject, 

geen speelgoed. Naar deze functie 
moet het product dan ook gebruikt 
worden.

• Het artikel reinigen met een stoffer 
of een vochtige doek.

• De verpakking buiten het bereik 
van kinderen houden.

• De handleiding bewaren om later 
te kunnen raadplegen. 

BEVESTIGEN VAN DE LAMP:
Zorg ervoor dat de draad goed 
vastzit.

Bevestig de elektriciteitsdraad 
aan een kroonsteen. Zorg 
ervoor dat dit correct wordt 
gedaan.
Vraag bij twijfel een profes-
sionele elektricien!

WARNING! Read carefully before 
use:
• The product is a lighting object, 

not a toy. Please use it accordingly. 
• Clean the product with a duster or 

with a damp cloth.
• Keep the packaging out of reach 

of children.
• Save this manual for later refer-

ence. 

SECURING THE LAMP:
Make sure that the wire is 
secure.

Attach the electrical wire to a 
terminal block. Make sure this is 
done correctly.
When in doubt ask a profes-
sional electrician! 

INHOUD VAN DE VERPAKKING:
 » Het Mr Maria licht object 
 » E14 LED lamp
 » Deze handleiding

HET VERVANGEN VAN DE LAMP:
Gebruik alleen spaar- of LED-lampen 
met een E14 fitting.
SPAARLAMPEN 
Lumen 50 - 741, 5W - 13W 
LED-LAMPEN 
Lumen 50 - 806, 1,2W - 8W

PACKAGE CONTENTS:
 » The Mr Maria light object 
 » E14 LED bulb
 » This manual

CHANGING THE LIGHT BULB:
Only use E14 energy saving or LED 
bulbs.
ENERGY SAVING BULBS
Lumen 50 - 741, 5W - 13W 
LED BULBS 
Lumen 50 - 806, 1,2W - 8W 
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