Pharos statief

Gebruiksaanwijzing
Inleiding:
Gelukgewenst met de aankoop van het Pharos statief.
Uit onderzoek is gebleken dat licht dat van boven komt
het meest effectief is omdat het de meest
lichtgevoelige delen van het oog – de onderzijde en
het gedeelte dicht bij de neus – beter bereikt. Door de
Pharos therapielamp te gebruiken terwijl deze op het
statief staat geeft u optimaal profijt van de
lichttherapie.

Veiligheid:
• Lees de gebruiksaanwijzingen van de Pharos therapielamp en het statief
aandachtig.
• Leg het snoer zodanig neer dat niemand erover kan struikelen.
• Zet het statief op een vlakke en stabiele ondergrond neer.
• Laat geen kinderen spelen in de buurt van het statief.
• Gebruik de Pharos therapielamp en/of het statief niet nabij water of in een
vochtige omgeving.
Onderdelen:
• 2 poten
• montageplaat
• 2 st. M-4 schroeven met draaiknop
• 2 st. M-5 moeren met draaiknop
Montage:
Neem de steker van de Pharos therapielamp uit de
wandcontactdoos en leg de lamp plat op de
voorkant, zodat de rand buiten het tafelblad steekt.
Bevestig de montageplaat aan de lamp met de twee
M-4 schroeven met draaiknop – zodanig dat de
schroefgaten zich het dichtst bij de bovenzijde van
de lamp bevinden.

Bevestig de poten aan de montageplaat. Gebruik
daarbij de M-5 moeren met draaiknop. De gebogen
delen van de poten moeten zich lager bevinden dan de
tafel. Zet vervolgens het statief rechtop, met de
voorzijde van de Pharos lamp naar u toe.

Garantie:
Op het statief voor de Pharos therapielamp hebt u – naast uw wettelijke rechten - 12
maanden fabrieksgarantie, gerekend vanaf de aankoopdatum.
Wanneer er problemen zijn met het statief die u en uw leverancier niet kunnen
oplossen zal de leverancier de Bodyclock naar de importeur sturen. Fabricagefouten
worden onder garantie hersteld of – ter beoordeling van de importeur – het statief
wordt kosteloos omgeruild. Herstel van schade als gevolg van onjuist gebruik of van
onvoldoende verpakking bij toezending naar de importeur valt niet onder de
garantie.
Over Outside In:
Outside In is toonaangevend in Europa op het gebied van lichttherapie. De
productontwikkeling wordt uitgevoerd door deskundigen op het gebied van slaap,
dag-/nachtritmen en SAD, op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
Outside in produceert grote therapielampen zoals de Pharos en kleinere, makkelijker
draagbare modellen met een kleinere lichtopbrengst.
De behandelduur met de grote therapielampen is vanzelfsprekend beduidend korter
dan bij gebruik van de kleinere apparaten.
Wellicht hebt u de Lumie lichtwekkers al eens gezien. Dit zijn – in een notendop –
nachtlampjes, die ’s ochtends op een instelbaar tijdstip met heel weinig licht
beginnen en vervolgens zeer geleidelijk feller gaan branden. Op deze wijze bootsen
de lichtwekkers de zonsopgang na, waardoor uw lichaam de gelegenheid krijgt om
op een natuurlijke wijze te ontwaken.
Een oplossing voor degenen die – vooral in de winter – haast niet uit bed kunnen
komen.
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