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NÁVOD K POUŽITÍ

1. Základní operace

Zapnutí Vymazání

Celkové vymazání Vypnutí

Vymazání chyby

Odmocnina

Zapnutí/Vymazání

Zapnutí/Vymazání/Vymazání chyby

Změna znaménka (změní znaménko 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  MC

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.

Při zmáčknutí se zobrazí dvě 0

Tlačítko výpočtu přirážky/slavy

2.Popis displeje

Oddělovač tří číslic (apostrof)

Celkový souhrn - indikátor paměti

Indikátor záporné hodnoty

M Indikátor nezávislé paměti

Displej ukazuje „ERROR”, když výsledek překročí počet
číslic na displeji.

1. Stiskněte               k vymazání hodnot.

2. Stiskněte        nebo       k vymazání „ERROR”, aby hodnota
na displeji zůstala zachována,         a          jsou také uloženy.

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

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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Import: TEMPUS s.r.o., Lužná 591, 160 00 Praha 6
e-mail: obchod@papirnictvi-tempus.cz
www.papirnictvi-tempus.cz 
Likvidační poplatek za elektrozařízení podle zákona 7/2005 sb.
byl uhrazen pod č. smlouvy RMS 0508443.

E   Indikátor ERROR
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