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Kikapcsoló gomb

E gomb megnyomásakor a számológép kikapcsol.
Automatikus kikapcsolás funkció (A.P.O.)
A számológép az elemek kímélése érdekében

8 perccel az utolsó gombnyomás után automatikusan
kikapcsol.

@~ Bekapcsoló, valamint törlés/statisztikai számítás

üzemmód gomb.
A számológép bekapcsolásához nyomja meg ezt
a gombot. A számológép működésre kész. Ha használ~t

közben nyomja meg, a számológép aktuális műveletei
a memória kivételével törlődnek.

~ Iili!JA statisztikai program bekapcsol. Ha a számológépet

e gombokkal a statisztikai számítás üzemmód ra állítja,
a ,,1I!IEIiI"jel látható, és ezzel egy időben a numerikus
értékek és a számítási parancsok a memória
tartalma kivételével törlődnek. A statisztikai számítás
üzemmódban ugyanakkor a G, 1iMJ, IBM] és [M!J gomb
I]J, [Z], []J, illetve IQ;',]\]gombként működik. Ha ezeket
a gombokat közvetlenül ~ gomb után nyomja meg,
azok It;]Ira []!J, illetve lill gombként működnek.

@~ A második funkciót jelölő gomb.

G)~
[jjjjgJ

Fok/radián/grad kiválasztó/szögmérték-váltó gomb
Trigonometriai, inverz trigonometriai és koordináta-

konverzió számításokhoz használható- A DRG gomb
megváltoztatja a szög mértéket.

r DEG- RAD- GRAD
l

(A [QBQJ gomb megnyomása))

PI: DEG -+ GRAD: Nyomja meg a [jjjjgJ gombot

kétszer!

"DEG" mód: a bevitel és eredmény fokban
jelenik meg.

"RAD" mód: a bevitel és eredmény radiánban
jelenik meg

"GRAD" mód: a bevitel és eredmény
gradiensben jelenik meg.

(100' = 90°= t)

~ [jjjjgJ A [jjjjgJ gombbal megegyező funkcíó, de ez a gomb ezen

kívül még át is tudja váltani a kijelzőn látható számot egy másik
meghatározott szögmértékre.

@Gii Hiperbolikus / arcusz hiperbolikus függvényszámítás
gomb
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Trigonometrikus és inverz trigonometrikus
függvényszámítás gomb

0B
B

Kijelzési formátumváltó gomb/tabulátor

Ha a számítás eredménye "lebegőpontos" formátumban
jelenik meg, ennek a gombnak a segítségével átváltható

normálalakra, majd újbóli megnyomásra vissza.
~ illJ!]A számítás eredményének megjelenítésénél megadható

a tizedes jegyek száma.

@@] Törlés/faktoriális gomb

Egy rosszul megadott szám tör Iése

123 GJ 455 !ID 456 [;l 579.
~ 0 A kijelzőn látható szám faktoriálisának kiszámítása.

Egy szám =n) faktoriálisa: n . (n - 1) + (n-2) 2 . 1

[ID

@~ Fok/perc/másodperc 1 fok átváltás/hexadecimális
számgomb
E;;;;J~ ~ Fok/perc/másodperc átváltása fokra és
vissza

!]D Hexadecimális
"D"

gomb (csak a hexadecimális

modellben használható (HEX mód))

@ Természetes logaritmus / a logaritmus inverz függvénye
és hexadecimális számgomb
e alapú logaritmus számítása (e=2,718281828) ~m
HEX mód, hexadecimális

"E"
gomb

CD

OJ

@~ 10-es alapú logaritmus / a logaritmus inverz függvénye
és hexadecimális számgomb

[§i] lO-es alapú logaritmus számítása
~ ~ 1O-es alapú logaritmus inverz függvényének számítása
CD HEX mód, hexadecimális

"F"
gomb

@[§]
CD

Valós szám beírása / koordinátaátváltás
A komplex számok valós részének beírására, valamint

a számítási eredmény valós résznek előhívására szolgál
Koordinátaátváltáskor használható, a derékszögű
koordinátarendszerben (X, V) X koordináta megadásához,
vagy poláris koordináták (r, e) esetében r megadásához.

Használható továbbá az X vagy r kiszámított értékének
előhívásához.

~ [;ii] A derékszögű koordináták átváltása poláris
koordinátára

@CD

OJ
Képzeletbeli szám beírása / koordinátaátváltás.

A komplex számok képzetes részének beírására,
valamint a számítási eredmény képzetes részének
előhívására szolgál
Koordinátaátváltáskor használható, a derékszögű
koordinátarendszerben (x, V) V koordináta
megadásához, vagy poláris koordináták (r, q) esetében
q megadásához. Használható továbbá az V vagy q

kiszámított értékének előhívásához.
~ GJ A poláris koordináta átváltása derékszögű koordinátára

@ Jobb oldali shift gomb / komplex számok üzemmód
gomb

Példa:G:J

Beírás Meaielenítés

CD 12356EJ EJ .. 123
45" 12345@ 5@l24EJEJ .. 500
35" 5 35

~ ~ A komplex számok üzemmód beállítása

f:
I ~W

im

rúD
i ~[W

A kitevő beírása / pí és hexadecimális számgomb

Számok beírása normálalakban
A pí állandó (p

= 3,141592654) beírása

HEX mód, hexadecimális
"A"

gomb

ffi

és hexadecimális számgomb
Egy szám hatványozása

szám x gyökének kiszámítása
HEX mód, hexadecimális

"B"
gomb

CW Ifj Négyzetgyök / köbgyök és hexadecimális számgomb

i!LJ A kijelzőn látható szám négyzetgyökének kiszámítása: ~!LJ A kijelzőn látható szám köbgyökének kiszámítása

i @] HEX mód, hexadecimális
"C"

gomb
I
i

@ [fu Négyzet / reciprok gomb .
lJ<'] A kijelzőn látható szám négyzetének kiszámítása
~ ~ A kijelzőn látható szám reciprokának kiszámítása

@cb
'IT]
!

i ~OJ

@[f]

'[]]
I ~Iroa

Kezdő zárójel/ csere gomb
Zárójel nyitása

A kijelzőn látható szám lecserélése
a munkamemóriában tárolt számra (x+---+y)

Zárójel bezárása / statisztikai számítás gomb

Ha a statisztikai számítás üzemmód be van kapcsolva:
A beírt minták (n) számának megjelenítése
Az adatok összegének kiszámítása (Lx)

,@]-11J Számgombok

Számok beírása!
,t!]
Im
!

Osztás / bináris üzemmód
Osztás
Bináris üzemmód bekapcsolása

~ 13 A kijelzőn látható szám átváltása 2-es alapú

számrendszerbe1

[

@ ffi Szorzás / nyolcas számrendszer üzemmód

i UJ Szorzás

1 Nyolcas számrendszer üzemmód bekapcsolása
i ~ E§] A kijelzőn látható szám átváltása 8-as alapú

számrendszerbe

$°:=

~E5
1=
1~E§
I

Kivonás / hexadecimális üzemmód

Kivonás
Hexadecimális számrendszer üzemmód bekapcsolása

~ E§] A kijelzőn látható szám átváltása hexadecimális
rendszerbe
A kijelzőn látható szám átváltása 16-os alapú
számrendszerbe

Összeadás / tízes számrendszer
Összeadás
A tízes számrendszer (normál) üzemmód beállítása
A kijelzön látható szám átváltása 1O-es számrendszerbe
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Kikapcsoló gomb

E gomb megnyomásakor a számológép kikapcsol.
Automatikus kikapcsolás funkció (A.PO.)
A számológép az elemek kímélése érdekében
8 perccel az utolsó gomb nyomás után automatikusan
kikapcsol.

@§i] Bekapcsoló, valamint törlés/statisztikai számítás

üzemmód gomb.
A számológép bekapcsolásához nyomja meg ezt
a gombot A számológép működésre kész. Ha használ'1t

közben nyomja meg, a számológép aktuális műveletei
a memória kivételével törlődnek.

~ Illi!JA statisztikai program bekapcsol. Ha a számológépet

e gombokkal a statisztikai számítás üzemmód ra állítja,
a ,,1I!II3iI"jel látható, és ezzel egy időben a numerikus
értékek és a számítási parancsok a memória
tartalma kivételével törlődnek. A statisztikai számítás
üzemmódban ugyanakkor a [)j, 1iMJ, [BM]és [];EJ gomb
[jjJ, [Z], []J, illetve

=
gomb ként működik. Ha ezeket

a gombokat közvetlenül ~ gomb után nyomja meg,
azok ILl n::;;][!!J, illetve lfQ]gombként működnek.

@~ A második funkciót jelölő gomb.

<D~
[jjjjg]

Fok/radián/grad kiválasztó/szögmérték-váltó gomb
Trigonometriai, inverz trigonometriai és koordináta-

konverzió számításokhoz használható. A DRG gomb
megváltoztatja a szögmértéket

r DEG- RAD- GRAD
l

(A [QRQJ gomb megnyomása))

PI: DEG -+ GRAD: Nyomja meg a [jjjjg] gombot

kétszer!

"DEG" mód: a bevitel és eredmény fokban
jelenik meg.

"RAD" mód: a bevitel és eredmény radiánban
jelenik meg

"GRAD" mód: a bevitel és eredmény
gradiensben jelenik meg.

(100° = 90°= t)

~ [jjjjg]A [jjjjg]gombbal megegyező funkció, de ez a gomb ezen

kívül még át is tudja váltani a kijelzőn látható számot egy másik
meghatározott szögmértékre.

@G:i Hiperbolikus / arcusz hiperbolikus függvényszámítás
gomb
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Trigonometrikus és inverz trigonometrikus
függvényszámítás gomb

08
B

Kijelzési formátumváltó gomb/tabulátor

Ha a számítás eredménye "lebegőpontos" formátumban
jelenik meg, ennek a gombnak a segítségével átváltható

normál alakra, majd újbóli megnyomásra vissza.
~ [ll;]!]A számítás eredményének megjelenítésénél megadható

a tizedes jegyek száma.

@@] Törlés/faktoriális gomb

Egy rosszul megadott szám törlése

123 GJ 455 C<[J456 [;l 579.
~ [2] A kijelzőn látható szám faktoriálisának kiszámítása.

Egy szám =n) faktoriálisa: n . (n - 1) + (n-2)nnn2 . 1

[IT]

@~ Fok/perc/másodperc 1 fok átváltás/hexadecimális
számgomb

B"J ~ EE3Fok/perc/másodperc átváltása fokra és
vissza

lJjJ Hexadecimális
"D"

gomb (csak a hexadecimális

modellben használható (HEX mód))

@ Természetes logaritmus / a logaritmus inverz függvénye
és hexadecimális számgomb
e alapú logaritmus számítása (e=2,718281828) r;;;oi1ffi
HEX mód, hexadecimális

"E"
gomb

[l;J

m

@GJ 1O-es alapú logaritmus / a logaritmus inverz függvénye

és hexadecimális számgomb
[§!] lO-esalapú logaritmus számítása
~ ~ 1O-es alapú logaritmus inverz függvényének számítása
ffi HEX mód, hexadecimális

"F"
gomb

@é§]
CD

Valós szám beírása / koordinátaátváltás
A komplex számok valós részének beírására, valamint

a számítási eredmény valós résznek előhívására szolgál
Koordinátaátváltáskor használható, a derékszögű
koordinátarendszerben (X, Y) X koordináta megadásához,
vagy poláris koordináták (r, e) esetében r megadásához.

Használható továbbá az X vagy r kiszámított értékének
előhívásához.

~ [;!ii A derékszögű koordináták átváltása poláris
koordinátára

@lÍJ
[TI

Képzeletbeli szám beírása / koordinátaátváltás.

A komplex számok képzetes részének beírására,
valamint a számítási eredmény képzetes részének
előhívására szolgál
Koordinátaátváltáskor használható, a derékszögű
koordinátarendszerben (x, Y) Y koordináta
megadásához, vagy poláris koordináták (r, q) esetében
q megadásához. Használható továbbá az Y vagy q

kiszámított értékének előhívásához.
~ GJ A poláris koordináta átváltása derékszögű koordinátára

@ Jobb oldali shift gomb / komplex számok üzemmód
gomb

Példa:C::::J

Beírás Meqielenítés

CD 12356 EJ EJ .. 123
45" 12345@ 5~24EJEJ .. 5 00
35" 5 35

~ ~ A komplex számok üzemmód beállítása

I
I

$
]1illI

I

~W

w

~~
I ~~,
100

A kitevő beírása / pí és hexadecimális számgomb

Számok beírása normálalakban
A pí állandó (p = 3,141592654) beírása

HEX mód, hexadecimális
"A"

gomb

és hexadecimális számgomb
Egy szám hatványozása

szám x gyöké nek kiszámítása
HEX mód, hexadecimális

"B"
gomb

$ [Ei Négyzetgyök / köbgyök és hexadecimális számgomb
[LJ A kijelzőn látható szám négyzetgyökének kiszámítása

: ~ [LJ A kijelzőn látható szám köbgyökének kiszámítása

I @] HEX mód, hexadecimális
"C"

gomb

@ cb Négyzet / reciprok gomb .
I!<'J A kijelzőn látható szám négyzetének kiszámítása
~ ~ A kijelzőn látható szám reciprokának kiszámítása

~dJ
Iw

~OJ

@>CtJ

I [li]

I ~[r;,l

I
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]
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I
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Kezdő zárójel/csere gomb
Zárójel nyitása

A kijelzőn látható szám lecserélése
a munkamemóriában tárolt számra (x-y)

Zárójel bezárása / statisztikai számítás gomb

Ha a statisztikai számítás üzemmód be van kapcsolva:
A beírt minták (n) számának megjelenítése
Az adatok összegének kiszámítása (Lx)

Számgombok

Számok beírása

Osztás / bináris üzemmód
Osztás
Bináris üzemmód bekapcsolása

~ 13 A kijelzőn látható szám átváltása 2-es alapú

számrendszerbe1I
I

@> 65 Szorzás / nyolcas számrendszer üzemmód
IT] Szorzás

i Nyolcas számrendszer üzemmód bekapcsolása
I ~ 8 A kijelzőn látható szám átváltása 8-as alapú

i számrendszerbe

~D
1=

'[5,=
I~B"J
I

Kivonás / hexadecimális üzemmód
Kivonás
Hexadecimális számrendszer üzemmód bekapcsolása

~ E§J A kijelzőn látható szám átváltása hexadecimális

rendszerbe
A kijelzőn látható szám átváltása 16-os alapú
számrendszerbe

Összeadás / tízes számrendszer
Összeadás
A tízes számrendszer (normál) üzemmód beállítása
A kijelzőn látható szám átváltása 10-es számrendszerbe
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