
Návod - obchodní kalkulačka

1. Vlastnosti
(1). Baterie a solární napájení

(2). Velký 12-místný LCD display

(3). Algebraický režim

(4). Funkce pohyblivé desetinné čárky
       a desetinných čísel

(5). Automatické vypínání

(6). Funkce daní

(7). Funkce cena/prodej/marže

2. Hlavní operace
[AC]: Zapnout/Smazat vše

[CE]: Smazat chybu
[M+]: Paměť plus (přidá zobrazenou hodnotu
          do nezávislé paměti)

[M -]: Paměť mínus ( odebere zobrazenou hodnotu
         z nezávislé paměti)

[MRC]: Vyvolání paměti (stiskněte jednou)
             Vymazání paměti (stiskněte dvakrát)

[00]: Rychlé zadání dvou nul

Odmocnina

Posun vpravo (posune zobrazenou hodnotu
doprava a smaže poslední číslici)

Oválný přepínač desetinných míst

Přepínač zaokrouhlení/nahoru/dolu
matematicky 

Přepnutí paměti/obchodní funkce

[GT]: Celkový součet

[M]: Paměť plus a mínus

[E]: Ukazatel chyby

[K]: Ukazatel konstantní kalkulace

[M/B]: (MEMORY/BUSINESS)

[%SET]: Nastavení poměru/procenta

[TAX+]: Ukazatel cena plus daň

[TAX-]: Ukazatel cena mínus daň

[TAX]: Daň

[TAX%]: Daňová sazba

[COST]: Cena

[SELL]: Prodej

[MARGN]: Marže

[M+/MARGN]: Paměť plus/Marže

[M-/SELL]: Paměť mínus/Prodej

[MRC/COST]: Vyvolání, vymazání paměti/Cena

[BUSINESS]: Obchodní kalkulace(cena prodej marže)
(jedná se o obchodní kalkulaci, pokud se objeví tento znak)

3. Oprava a nadbytek číslic

(1) Oprava kalkulace

příklad volitelné režimy činnost displej

(2) Nadbytek číslic

příklad volitelné režimy činnost displej

4. Příklady výpočtů

(1) Sčítání a odčítání

příklad volitelné režimy činnost displej

(2) Násobení a dělení

příklad volitelné režimy činnost displej

(3) Sčítací režimy (desetinné čárky jsou automaticky platné)

příklad volitelné režimy činnost displej

(4) Konstantní kalkulace

příklad volitelné režimy činnost displej

(5) Procenta

příklad volitelné režimy činnost displej

(6) Mocniny a odmocniny

příklad volitelné režimy činnost displej

(7) Paměťové výpočty

příklad volitelné režimy činnost displej

(8) Celkový součet                                                     (celková položka bude automaticky
přičtena, pokud stisknete (=) a uložíte v GT)

příklad volitelné režimy činnost displej

(9) Výpočet daní

příklad volitelné režimy činnost displej

Nastavená
daňová
sazba 8%

(podržte tlačítko
na 3 vteřiny)

Cena je 120
daň. sazba 8%
Cena po přičtení
daně?
Hodnota daně?

Cena je 129,6
daň. sazba 8%
Cena před
přičtením
daně?
Hodnota daně?

Kontrola
daně

(10) Obchodní funkce (výpočty ceny/prodeje/marže)

(pokud má kalkulačka tlačítko M/B nebo přepínač MEMORY BUSINESS,
musíte zvolit funkci BUSINESS, která se objeví na displeji)

příklad volitelné režimy činnost displej

cena je 1850
marže je 30%

prodej je?
marže

cena je 2000
prodej 2800

marže %?
marže

prodej 1850
marže 20%

cena ?
marže

COST = cena
SELL = prodej
MARGIN = marže

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.

Datum, razítko a podpis prodejce:

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.
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