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Handleiding LIBAR vloerlamp. 
 
 
Monteren van de staaf op de voet   
 
1. Leg de staaf in de verpakking en de voet vlak op de vloer. 
2. Maak het uiteinde vrij door de bescherming terug te stropen 
3. Breng het staafeind in de klem juist tot het eind van de klem!!!  
(zie foto 3)   
4. Kantel de voet om de staaf tot deze op z'n kant staat. Hou nu de staaf in positie en draai de 

beide stelschroeven aan tot de staaf goed vast zit. Niet te vast draaien!! 
5. Zet nu de lamp recht op en zet uw voet op de vloerplaat en draai de staaf tot deze recht staat. 
6. Het rechtstaan kunt u controleren door langs een deurpost of hoek van de kamer te kijken. 

Voor de Queen vloerlamp bent u nu klaar.  
7. De King moet nu nog in de andere richting rechtgesteld worden door een van de twee 

stelschroeven vaster aan te draaien.  
8. Als de staaf voorover helt draai dan de stelschroef aan de kant van het lampje een halve slag 

vaster  en als de staaf achterover helt de andere stelschroef. 
9. Controleer door langs de deurpost te kijken en herhaal dit tot de lamp recht staat. 
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Gereed maken van de lamp fotoserie B 
 
1. Verwijder de buisfolie en de stretchfolie. Gebruik geen scherpe voorwerpen om het folie los te 

snijden.  
2. Doe het licht op volle sterkte aan en leg de lamp voorover met het uiteinde op een zachte 

ondergrond. Leg een dunne streep Turtle Wax met Teflon over de lengte van de staaf. 
3. Wrijf de staaf flink in over de hele omtrek met een schoon doekje. 
4. De was niet in laten drogen maar onmiddellijk uitwrijven met een schone zachte stofdoek.  

Doordat het licht in de staaf aan is kunt u goed zien wat u doet 
5. Plaats de keramiek kap op de voetplaat 
6. Kleurfilters in sleuf tussen lampje en staaf plaatsen en niet tegen staaf anders smelt de 

staaf. 
 
Maak een mooie foto van de lamp in uw interieur en stuur naar info@libar.nl 
Die zetten wij dan op onze site. 

 


