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Tárolás a memóriában / statisztikai számítások gomb
A memóriában tárolt szám törlése és a kijelzőn látható
szám tárolása helyette
A memória törléséhez nyomja meg az [§'illgombot, majd
az ~ gombot!
Ha a statisztikai számítás üzemmód be van kapcsolva:
Az adatok átlagának kiszámítása x
Az adatok négyzetösszegének kiszámítása (L x')~a:;;J
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Memória megjelenítése / statisztikai számítások gomb
A memória tartalmának megjelenítése. Ennek
a gombnak a megnyomása a memória tartalmát nem
befolyásolja.

Ha a statisztikai számítás üzemmód be van kapcsolva:
Az adathalmaz szórásának kiszámítása

Az adatpopuláció szórásának kiszámítása~[j!]

=

Hozzáadás a memóriához / DATA CD gomb
A kijelzőn látható szám vagy számítási eredmény
hozzáadása a memóriában tárolt számhoz.
Ha ki akar vonni a memóriában tárolt számból egy
másik számot, nyomja meg a ELJ majd az lMtJ gombot
ebben a sorrendben!
Ha a statisztikai számítás üzemmód be van kapcsolva:
Adatok (számok) beírása
Rossz adat javítása (törlés)~@]

Előjelváltó gomb

A kijelzőn látható szám előjelének megváltoztatása
pozitívrói negatívra vagy vissza.

Például: 5 ED ---+-5

~@

Tizedes pont / véletlen szám generálás
Példa: 12.3 ---+ [iJ12J0ill

0.7 ---+ 0rn
Ezekkel a gombokkal azonos formátumú véletlen
számokat lehet generálni 0.000 és 0.999 között
Megjegyzés: A véletlenszám-generálás bináris / 8-as /

hexadecimális számrendszer üzemmódban
nem működik

~rn

Egyenlő / százalék gomb
Négy számtani művelete (+, -, x, "'), '...jY, Y' és komplex

számítást hajt végre.
Százalékszámítás, százalékos növekedés/csőkkenés
számítása

KIJELZŐ

(1) Kijelzési formátum
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tizedes tört és kitevő

Mínusz

A kijelzőn a - jelet követő szám negatí

Memória
Akkor jelenik meg, ha egy számot eltárolunk
a memóriában

Hiba
Akkor jelenik meg, ha a kijelzendő szám túl
hosszú, vagy valamilyen hiba lépett fel

A második funkció bekapcsolása
Akkor jelenik meg, amikor a második funkció
van kijelölve

Hiperbolaszámítás funkció jelzése

Akkor jelenik meg, amikor hiperbolaszámítási
funkciót jelölünk meg

Fok üzemmód
Akkor jelenik meg, amikor a fokbeállítás

üzemmódot kiválasztjuk, vagy azt mutatja, hogy
a kapott eredmény fokban jelenik meg

Radián üzemmód
Akkor jelenik meg, amikor a fok beállítás
üzemmódot kiválasztjuk, vagy azt mutatja, hogy

a kapott eredmény radiánban jelenik meg

Grád üzemmód
Akkor jelenik meg, amikor a fokbeállítás
üzemmódot kiválasztjuk, vagy azt mutatja, hogy
a kapott eredmény grádban jelenik meg

Zárójel

Akkor jelenik meg, amikor zárójelet (tartalmazó
műveletet írunk be

Akkor jelenik meg, ha a bináris üzemmód van
bekapcsolva, vagy azt jelzi, hogyakijelzett

szám kettes számrendszerben van

!Di Akkor jelenik meg, ha a nyolcas számrendszer
üzemmód van bekapcsolva, vagy azt jelzi, hogy
a kijelzett szám nyolcas számrendszerben van

Akkor jelenik meg, ha a hexadecimális
üzemmód van bekapcsolva, vagy azt jelzi, hogy
a kijelzett szám tizenhatos számrendszerben
van

GI!!J

l!Im Akkor jelenik meg, ha a komplex számítás
üzemmód be van kapcsolva

Akkor jelenik meg, ha a statisztikai számítás
üzemmód be van kapcsolva

-
(3) Kijelző rendszer

A készülék akkor jeleníti meg a számítási eredményt (x), ha az

"Iebegőpontos" kijelzési rendszerben az alábbi tartományba esik:

0.000000001 $ 1 x 1 $ 99999999999

Ettől eltérő esetekben a készülék normálalakban jelzi ki x értékét.
A fenti tartományon belül eső számokat is meg lehet jeleníteni
normál alakban, a IH] gomb megnyomásával.

AB~. : ~!;]
---+ 0.055555556

(A tizedik tizedes hely kerekítve van)

IE§ ---+ 5.5555555-02
(A tört tizedik tizedes helye kerekítve van)

IE§ ---+ 5.055555556

~IillJGJ---+ 5.055555555
Ezt az eredményt a számológép ilyen
formátumban adja meg: 5.55555555556 x 10'
A tört tizenegyedik számjegyének kerekítésévei
az eredmény 5.555555556 x 10'.
Haátváltunk lebegőpontos kijelzésre,
a kerekített részek nem minden esetben
láthatóak, mint a fenti példa is mutatja.

ELEMCSERE

Ha a kijelző elsötétül vagy elhalványodik, cserélje ki az elemeket az

. alábbi módon!

lElem:

I

LR44
AG13

2
2

x
x

vagy

1. Kapcsolja ki a számológépet!
2. Távolítsa el az elemtartó fedelét!
3. Cserélje ki az elemeket! (a + oldalnak kell felfelé néznie)
4. Nyomja vissza az elemtartó fedelét!
5. A cserét követően az @E] majd @iig gomb megnyomásával törölje

a készülék memóriáját!

6. Ha az elemek behelyezése megfelelően történt, a kijelzőn
a "DEG O." felirat jelenik meg. (Ha a kijelzőn semmi nem látható,
összefüggéstelen jelek jelennek meg, vagy a gombok nem
működnek, távolítsa el az elemeket, majd helyezze be őket újra!
Nyomja meg ismét az @E] majd @iig gombot, és ellenőrizze ismét
akijelzőt!)

Megjegyzés: - az új elemek felületét behelyezés előtt száraz ruhával
törölje tisztára!

- mindkét elemet egyszerre cserélje!

A gyártó címe: FAST CR, a.s., Cernokostelecká 1621, 251 01
Rícany, Czech Republic

A cseh nyelvű az eredeti változat
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