
PRZYBORNIK NA BIURKO NUSS
model 03071

CECHY:
Wyświetlanie roku, miesiąca, dnia i tygodnia (zakres od 1 stycznia 1900 do 31 grudnia 2099)
Czas
Zakres pomiaru temperatury: -9 ~ 59°C (16°F – 138°F)
Alarm (czas trwania – dwie minuty) z funkcją drzemki
Minutnik (23 godziny 59 minuty)
Przyciski               umożliwiające wybór\

METODY WYBORU:
1. Przycisk 
Używany do wyboru  następujących funkcji:  Ustawianie  czasu – Alarm – Urodziny – Przypomnienie  –
Minutnik – Tryb standardowy
2. Przycisk 
Alarm włączy się o określonej wcześniej porze i będzie dzwonił przez dwie minuty. Po wciśnięciu przycisku
przestanie dzwonić.
3. Przycisk [SET]
→ naciśnij przycisk        aby wybrać tryb minutnika; naciśnij przycisk [SET] aby rozpocząć odliczanie
4. Przycisk
→ w trybie SET. =Naciśnij przycisk          aby zwiększyć wartość.
→ w trybie standardowym. Naciśnij przycisk        aby włączyć/ wyłączyć drzemkę.
5. Przycisk 
→ w trybie SET. Naciśnij przycisk        aby zmniejszyć wartość.
→ w trybie standardowym naciśnij przycisk        aby przełączyć pomiędzy °C, a °F.

OBSŁUGIWANIE:
Ustawianie czasu.
Naciśnij przycisk             aby ustawić czas. Godzina zacznie wtedy mrugać. Naciśnij przycisk         aby
wybrać minuty, rok, miesiąc, czy dzień. Użyj przycisków           lub           aby dopasować daną wartość.
Ustawianie alarmu
Naciśnij przycisk           aby ustawić alarm, Naciśnij przycisk           , godzina zacznie wtedy mrugać.
Naciśnij ponownie przycisk              aby zmienić ustawienia minut. Użyj przycisków       lub       aby zmienić
dane ustawienie. Jeżeli chcesz zakończysz zmiany, naciśnij przycisk [SET] aby włączyć/ wyłączyć alarm.
Jeżeli alarm jest włączony na ekranie pojawi się znak ALARM.
Minutnik
Naciśnij przycisk          aby ustawić minutnik. Naciśnij przycisk         , godzina wtedy zacznie mrugać.
Naciśnij ponownie przycisk         aby zmienić minuty.  Użyj przycisku         aby włączyć/ wyłączyć
minutnik. Kiedy minutnik jest włączony na ekranie pojawi się  TIMER .
Funkcja drzemki
W trybie  standardowym naciśnij  przycisk        aby włączyć/  wyłączyć  drzemkę.  Kiedy drzemka  jest
włączona,  pojawi  się  znak  SNOOZE.  Kiedy  jednocześnie  są  włączone  alarm i  drzemka,  alarm będzie
dzwonił trzy razy co trzy minuty.
Uwaga:  jeżeli  ekran  wydaje  się  niewyraźny  lub  znacznie  spadła  jakość  odtwarzania  muzyki,  może  to
oznaczać, że pora na wymianę baterii.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu
Produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie 
okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek 
pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne 
odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich 
odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma

korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki 
odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

 Niniejszym Asgard Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami 
Dyrektyw tzw. “Nowego podejścia” Unii Europejskiej.
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DESK ORGANIZER NUSS
model 03071

FEATURES:
Year, month, day and week displays from 1st January 1900 up to 31st December 2099
Time display
Temperature display from -9 ~ +59°C (16°F - 138°F)
Daily alarm (two minutes duration) with Snooze function
Countdown timer (23 hours 59 minutes)
            butttons to facilitate selection operation

MODES OF OPERATION:
1.              button
Used to  select  the following functions cyclical:  Time Setting  –  Alarm – Birthday  – Countdown Timer –
Normal Mode
2.            button
Alarm will beep for two minutes at the set time when alarm is on press         button to stop beeping.
3. [SET] button
→ press the           button to select the timer countdown mode; press  then the [SET] button to begin timer
countdown.
4.        button
→ in SET mode press        to increase the value of the current seting
→ in Normal mode press       to turn Snooze on or off
5.         button
→ in SET mode press       to decrease the value of the current seting
→ in Normal mode press       to turn music on or off

DESCRIPTION OF OPERATION:
Time Setting
Press the         button to set time. The hour display will begin to flash. Press the          button to select
minute, year, month or day. Use the        or       button to adjust current settings.
Alarm Setting
Press the           button to set the Alarm. Press the          button, the hour display will begin to flash. Press the
button again to change the minute setting. Use the       or       button to change current settings. After the
changes are complete press the [SET] button to turn alarm function on or off. When Alarm function is on
ALARM sign will be displayed on the LCD screen.
Countdown Timer Setting
Press the          button to set the Countdown Timer. Press the         button, the hour display will begin to
flash. Press the           button again to change the minute. Use the       button to switch on/off the timer.
When the Countdown Timer is turned on, TIMER  will be displayed on the LCD screen.
Snooze Function 
In Normal Mode, press the      button to turn Snooze on or off. When Snooze is turned on, SNOOZE sign will
be displayed on the LCD screen. When the Daily Alarm and the Snooze are both turned on, the alarm will
sound every three minutes for three times.
Note: when screen display is hazy or musical tones are poor, it may be time to replace the low battery.

 Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic
Equipment 

This symbol on the product means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste.  
For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free
of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an 
equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative 
effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your 

local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in 
accordance with you national legislation.

 Asgard sp z o.o. hereby declares that this product complies with the essential requirements of the New Approach Directives of the 
European Union.
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