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NÁVOD K POUŽITÍ

1. ZÁKLADNÍ OPERACE

Zapnutí

Celkové vymazání

Vymazání chyby

Vymazání

Vypnutí

Odmocnina

Vypnutí/Vymazání Vymazání/Vymazání chyby

Zapnutí/Celkové vymazání

Zapnutí/Vymazání/Vymazání chyby

Změna znamínka (změní znamínko uvedené hodnoty

z kladné na zápornou nebo naopak)

Posun doprava (posune zobrazenou hodnotu doprava

s vymazáním číslic, které jsou nejvíce vpravo)

Paměť plus (vloží zobrazenou hodnotu do nezávislé

paměti)

Paměť mínus (odečte zobrazenou hodnotu z nezávislé

paměti)

Vyvolání paměti( je použitelný před stisknutím         )

Vymazání paměti Procenta

Vyvolání paměti/Vymazání paměti

Celkový souhrn,výsledky jsou shromažďovány v

celkovém souhrnu stisknutím       nebo      . Jedním

stisknutím je vyvolán souhrn, druhým stisknutím

se souhrn vymaže.

Rychlé doplnění „0" (zobrazí se dvě0 při jednom zmáčkutí)

Tlačítko výpočtu přirážky / slevy

MC

= %

(TAB-A)

VÝBĚR DESETINNÉHO

REŽIMU

(UP)   : Zaokrouhlení nahoru

5/4   : Zaokrouhlení vypnuto

(CUT)   : Zaokrouhlení dolu

5/4- 2   : Po zaokrouhlení zachová dvě desetinná místa

GT - ON/OFF: Prosíme nastavit „GT-ON k činnosti a 

vrácení do pozice „OFF” pro vypnutí „GT”. Prosím

poznamenejte si, že před změnou režimu „GT” musí

být zmáčknuto tlačítko „AC”.

(TAB-B)

VÝBĚR DESETINNÝCH

ČÍSEL

Tento spínač zvolí platná desetinná místa.

F: Plovoucí desetinná čárka

4,3,2,1,0: signalizuje 4,3,2,1,0 desetinných míst

A (ADD2): Když je spínač přepnut na A, tak signalizuje,

že desetinná místa jsou automaticky nastavena na 2

(např. při stisknutí 8 je hodnota 0,08), ale když

zmáčknete      , tak se její pozice již nezmění. (Tento

režim nelze použít pro násobení a dělení).

2. POPIS PŘEPÍNÁNÍ FUNKCÍ Displej ukazuje „ERROR”, když výsledek překročí počet

číslic na displeji:

1. Stiskněte           nebo           k vymazání hodnot.

2. Stiskněte           k vymazání „ERROR”, aby hodnota na

displeji zůstala zachována,        a        jsou také zachovány.

3. Automatické vypnutí po přibližně 8 minutách.

4. JAK VYMĚNIT BATERII

Výrobek této série obsahuje 2 napájení

Solární energii                            Baterii (1,5V)

Když se displej stává rozmazaným, signalizuje, že baterie

je téměř vybitá. Můžete tak využívat pouze solární

energii nebo vyměnit baterii a získat tak jasný dislej.

(1) Povolte šroub na zadním krytu a opatrně jej vyjměte.

(2) Použijte šroubovák nebo jiné nářadí k vyjmutí baterie.

(Poznámka: dodržte směr vyjmutí) obr. 1

*Nepoškoďte napájecí okruh.

(3) Vložte baterii v opačném směru. (Poznámka:

            kontakt zůstává nahoře).

(4) Zasuňte kryt a utáhněte šroub (nepřetáhněte).

Příklad Činnost Displej Příklad Činnost Displej

Fakturování

Zboží Množství Cena Sleva Částka

Tento návod slouží pouze jako příklad

ZÁRUČNÍ LIST
Záruka 24 měsíců - vyskytne-li se v této době

u výrobku závada způsobena vadou materiálu,

výrobní technologie, reklamujte zboží u vašeho

prodejce.

Záruka se nevztahuje škody zaviněné přepravou

z prodejny majiteli, na baterie, na neodborný

zásah do kalkulačky a na nevhodné umístění

a uskladnění ve vlhkém nebo jinak agresivním

prostředí.

UPOZORNĚNÍ: kalkulačka slouží pro matematické

výpočty, nevystavujte teplotám nad 50°C, vlhkosti,

otřesům apod. Baterie neodhazujte do ohně.
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