
This product has been 

developed according to the 

European norm: 14059:2002

Thickness of the wick:

6 mm (SUP300)/13 mm 

(SUO 301)

Veiligheidsaanwijzingen: 
Waarschuwing!
Safety instructions: warning!
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NL  Capi Europe BV is een bedrijf, gevestigd in Tilburg, met eigentijdse collecties 
lichtgewicht potterie en accessoires. Onze filosofie is dat kwaliteit en merkbeleving 
in het huidige tijdsbeeld essentieel zijn. Capi Stuff is een goed uitgebalanceerde en 
tijdloze collectie accessoires voor buitengebruik. Elke tuin vraagt om aarde, water 
en vuur. Deze olielampen geven uw tuin ’s avonds de juiste sfeer. 

EN  Capi Europe Ltd. is a company, located in Tilburg (the Netherlands), that 
offers contemporary collections of lightweight pottery and accessories. It is our 
philo sophy that quality and brand perception are of the essence in these times. 
Capi Stuff is an excellent, well-balanced and timeless collection of accessories for 
outdoor use. Every garden requires oil, water and fire. These oil lamps will create 
the right atmosphere in your garden at night.  

Deze olielamp is alleen voor buiten
gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing 
aandachtig door en bewaar deze goed. 

This oil lamp is only intended for 
outdoor use. Please read these safety 
instructions carefully and save them for 
future reference.



Let op:
•  Gebruik uitsluitend lamp- of citronella-

olie (geen benzine, kerosine of andere 
brandbare stoffen).

•  Hervul niet uit verpakkingen die 
 voorheen petroleum bevat hebben. 

•  Laat een brandend voorwerp  
nooit alleen.

•  Gebruik de lamp niet als er  
ontbrekende onderdelen zijn.

•  Plaats de lamp op een veilige plek en 
houd deze tijdens het gebruik rechtop.  
Bij omvallen kan de olie overlopen.  

•  De bodem kan krassen of vlekken 
veroorzaken op gevoelige oppervlakken, 
bescherm het  oppervlak onder de lamp. 

•  Niet verplaatsen tijdens gebruik. 
•  Niet gebruiken in gesloten,  

slecht geventileerde ruimten. 
•  Zorg dat de oliecontainer volledig leeg is 

voordat de lamp weggegooid wordt. 

Vullen:
Vul niet bij in nabijheid van een brandend 
voorwerp en vul niet bij tijdens branding. 
Houd de brandende lont verwijderd van 
ontvlambare materialen. Verwijder de 
lonthouder door een druk/draai beweging 
om de lamp te vullen. Gebruik een trech-
ter of een Easyfill fles tot 60%  capaciteit. 
Wanneer u morst, het  oppervlak 
schoonmaken voor gebruik. Zorg dat 
er geen water in de olie container komt. 
Plaats de lont in de lonthouder (ongeveer 
10 mm uit laten steken). Als de lont uit 
de lonthouder raakt, kan de lont los 
rafelen. Probeer dan met plakband de lont 
samen te brengen. Het plakband voor 
het aansteken weer verwijderen. Druk en 
draai met de klok mee om de lonthouder 

Attention:
•  Only use lamp oil or citronella oil (not 

petrol, kerosene or other inflammables).
•  Do not refill from containers that 

 contained paraffin earlier. 
•  Never leave a burning object unattended.
•  Do not use the lamp if parts are missing.
•  Put the lamp in a safe place and keep it 

upright during use. If the lamp falls over, 
oil may overflow.  

•  The base may cause scratches or stains 
on sensitive surfaces, protect the surface 
below the lamp. 

•  Do not move the lamp while in use. 
•  Do not use in confined, poorly  

ventilated spaces. 
•  Make sure that the oil container is com-

pletely empty before discarding the lamp. 

Filling:
Do not fill in close proximity to a burning 
object and do not fill during burning.  
Keep the burning wick away from flam-
mable materials. Remove the wick holder 
by making a press/turn movement in 
order to fill the lamp. Use a funnel or an 
Easyfill bottle up to 60% capacity. Should 
you spill oil, clean the surface before 
use. Prevent water from getting into the 
oil container. Place the wick in the wick 
holder (have it protrude approximately  
10 mm). If the wick becomes dislodged 
from the wick holder, the wick may 
 unravel. Attempt to bring the wick 
together with adhesive tape. Remove the 
adhesive tape before lighting the wick. 
Press and turn clockwise to screw the 
wick holder onto the container, make 
sure the container is properly secured to 
prevent leakage. Return the wick holder 

op de container te schroeven, zorg ervoor 
dat de container goed vast zit om lekkage 
te voorkomen. Stop de lonthouder terug 
in de olielamp en uw lamp is klaar voor 
gebruik. 

Brandgedrag:
In uitzonderlijke gevallen of bij het eerste 
gebruik kan olie uit de container “zweten”. 
Als dit voorkomt, dient het olieniveau, de 
lontlengte en de afsluiting gecontroleerd 
te worden. 

Aansteken:
Laat de olie 10-15 minuten in de lont 
absorberen voor u de lont aansteekt. 
Steek de lont aan met een lucifer. Als er 
extreme rookvorming ontstaat, dient de 
lont kleiner gemaakt te worden en de 
geschiktheid van de brandstof gecon-
troleerd te worden. Maak in dit geval de 
lamp onmiddellijk uit, laat de lamp eerst 
afkoelen en maak de lont korter.  

Doven:
Plaats de dop in zijn geheel over de lont-
houder tot de vlam gedoofd is. Het metaal 
kan erg heet worden. Wacht totdat de 
lamp volledig is afgekoeld voor vervoeren 
of opbergen van de lamp. 

Onderhoud:
Repareer de oliecontainer en de 
lont houder niet bij schade of breuk. 
Vervangende containers en lonten zijn 
verkrijgbaar via uw detaillist of neem  
voor meer informatie contact op via 
info@capi-europe.com. Houd de lont 
en de oliecontainer schoon en vrij van 
vreemde objecten. 

to the oil lamp and your oil lamp is ready 
to use. 

Burning behaviour:
In exceptional cases or on first use, it 
is possible that the oil in the container 
“sweats”. If this occurs, the oil level, the 
length of the wick and the shut-off need 
to be checked.

Lighting:
Allow the oil to be absorbed by the wick 
for 10 to 15 minutes before lighting the 
wick. Use a match to light the wick.  
If excessive smoke formation occurs, 
the wick should be shortened and the 
suitability of the fuel should be checked. 
In that case immediately put out the lamp, 
let the lamp cool down first and shorten 
the wick.   

Extinguish:
Place the cap in it’s entirety over the wick 
holder until the flame is extinguished.  
The metal can be very hot. Wait until the 
lamp has fully cooled down before moving 
or storing the lamp. 

Maintenance:
Do not repair the oil container or the 
wick holder in case of damage or break-
age. Replacement containers and wicks 
are available through your retailer, or 
contact info@capi-europe.com for more 
information. Keep the wick and the oil 
container clean and free of foreign objects. 


