
EESTI

LAUA- / TASKUKALKULAATOR
KASUTUSJUHEND

SISSEJUHATUS
Lugege enne kasutamist läbi. 
Teie kalkulaatoril ei pruugi olla kõiki juhendis kirjeldatud funktsioone.

KALKULAATORI KASUTAMINE
[ON/C] / [C]: Toide SEES. LCD kustutamine.
[OFF]: Toide VÄLJAS.
[C] / [C•CE]: LCD kustutamine ilma kalkulatsiooni kaotamata. 

Kui number on näitamiseks liiga suur, siis kalkulaator seiskub ja kuvab ekraanile „E“. 
Jätkamiseks vajutage [C] / [C•CE].

[CA] / [AC]: Toide SEES. Kõikide arvutuste sh mälu täielik kustutamine.
[+/–]: Vajutage kuvatud numbri muutmiseks positiivsest negatiivseks ja vastupidi. 

„–“ kuvatakse, kui number on negatiivne.
[ ]: Ruutjuur.
[%]: Protsendiklahv.

Näide Klahvid Displei
300 × 27% = 81 [3] [0] [0] [×] [2] [7] [%] 81.00
11.2 ÷ 56 × 100% = 20% [1] [1] [.] [2] [÷] [5] [6] [×] [100] [%] 20.00
1400 × 12% = 168 [1] [4] [0] [0] [×] [1] [2] [%] 168.00
1400 × 15% = 210 [1] [4] [0] [0] [×] [1] [5] [%] 210.00

[►] / [ ] / [00→0]: Parandusklahv. Nihutage kuvatud arvu numbri kaupa paremale kuni jõuate 
numbrini, mida soovite uuesti sisestada.

[GT]: Kogusumma lubab teil teostada kassaaparaadi arvutusi lihtsalt ja kiirelt. Iga kord, kui 
vajutate [=], salvestatakse kuvatud arv mällu ja kuvatakse „GT“. Kõigi mällu salvesta-
tud arvude summa kuvamiseks vajutage [GT].

DEC SET: Kui kalkulaatoril on see klahv või kahe klahvi kombinatsioon, saate seda kasutada 
komakohtade muutmiseks. (iga vajutus muudab komakoha asendit). Kuvatakse praegu 
valitud komakohtade arv. Kui valite tähe „F“, lülitute te nn ujuva komakoha süsteemile, 
mis näitab tulemusi ilma ümardamata.

[ANS]: Kui teie kalkulaatoril on see klahv, kuvatakse selle vajutamisel „ANS“. Eelmise 
kalkulatsiooni tulemus (mille saab, kui vajutada [=] või [%]) säilitatakse kalkulaatori 
mälus. Režiimi „ANS“ kasutamisel saate klahvi [ANS] vajutades taasesitada eelmise 
kalkulatsiooni ja kasutada seda oma järgmises kalkulatsioonis.

RESUME: Kui teie kalkulaatoril on see klahv ja toimub automaatne väljalülitumine, vajutage seda 
klahvi oma eelneva kalkulatsiooni jätkamiseks.

POSITSIOON „GT“: Positsioon „GT“: Kui teie kalkulaatoril on see valimislüliti, kasutage seda 
positsiooni kõigi [=] või [%] vajutamisega mällu salvestatud väärtuste summa saami-
seks. Need väärtused lisatakse automaatselt „Kogusumma“ mällu.

POSITSIOON „ANSWER CHECK“ (vastuse kontroll): Kui teie kalkulaatoril on see 
valimislüliti, kasutage seda positsiooni tulemuste võrdlemiseks. Kui klahvidele [=] 
või [%] vajutamisega saadud tulemus langeb kokku testitud tulemusega, kuvatakse 
„OK“. Klahvile [CA] vajutamine kustutab eelnevalt arvutatud tulemuse ja võrdlus ei 
ole seeläbi võimalik. Vastuse kontrolli funktsiooni ei ole võimalik kasutada maksumäära 
arvutustes ega mitme teisenduse korral.

Komakoha valija
F: Ujuv komakoht, mis näitab ilma ümardamata väärtust.
5, 4, 3, 2, 1, 0: Kohakohtade arv on teie valiku kohaselt seatud väärtusele 5, 4, 3, 2, 1, 0.
A / ADD2: ADD Mode (LIITMISREŽIIM) – liitmis- ja lahutamistehted tehakse automaatselt kahe 

komakohaga, mistõttu pole komakohta vaja sisestada.

Ümardamise valimislüliti
↓: Alla ümardamine.
↑: Üles ümardamine.
5/4: Ümardab komakoha vastavalt 5/4 reeglile ettenähtud komakohtade arvuni.

FINANTSARVUTUSED
[+TAX] [–TAX] [RATE] / [SET]: Kui teie kalkulaatoril on klahv [RATE] või [SET] koos 

klahvidega [+TAX] ja [–TAX], tegutsege maksude arvutamisel järgmiselt:
1. Määrake maksumäär:

Vajutage [C•CE] [C•CE], sisestage maksumäär ja vajutage [RATE] 
(või [SET]) [+TAX].

2. Maksu sisaldava summa arvutamine:
Vajutage [C•CE] [C•CE] sisestage või arvutage väärtus enne makse ja vajutage 
[+TAX]. Kalkulaator kuvab summa, mis sisaldab maksu.

3. Olemasoleva maksumäära kuvamine:
Vajutage [RATE] (või [SET]) [–TAX] (LCD tuleb enne klahvidele [CA] või 
[C•CE] [C•CE] vajutamist kustutada).

4. Maksu mittesisaldava summa arvutamine:
Kui maksumäär on juba sisestatud, saate arvutada summa, kus maks ei sisaldu. 
Sisestage lihtsalt maksu sisaldav summa ja vajutage [–TAX]. LCD-le kuvatakse 
ilma maksuta summa.
Märkus: Osad kalkulaatorid kasutavad [TAX+] [TAX–] nimelisi maksuklahve, 
mitte klahve [+TAX] [–TAX]. Klahvid toimuvad aga samal põhimõttel.

[+TAX] [–TAX]: Kui teie kalkulaatoril on ainult klahvid [+TAX] ja [–TAX], kuid klahvid [RATE] 
või [SET] puuduvad, tegutsege maksude arvutamisel järgmiselt:
1. Määrake maksumäär:

Vajutage [+TAX], sisestage maksumäär ja vajutage veel kord [+TAX].
2. Maksu sisaldava summa arvutamine:

Sisestage või arvutage väärtus enne makse ja vajutage [+TAX]. Kalkulaator kuvab 
summa, mis sisaldab maksu.

3. Olemasoleva maksumäära kuvamine:
Vajutage [–TAX] (LCD tuleb enne klahvidele [CA] või [C•CE] [C•CE] vajuta-
mist kustutada).

4. Maksu mittesisaldava summa arvutamine:
Kui maksumäär on juba sisestatud, saate arvutada summa, kus maks ei sisaldu. 
Sisestage lihtsalt maksu sisaldav summa ja vajutage [–TAX]. LCD-le kuvatakse 
ilma maksuta summa.
Märkus: Osad kalkulaatorid kasutavad [TAX+] [TAX–] nimelisi maksuklahve, 
mitte klahve [+TAX] [–TAX]. Klahvid toimuvad aga samal põhimõttel.

[MU]: Juurdehindluse arvutamine.
Näide 1: Omahind = 350 €, Juurdehindlus = 30 %

Sisestage [3] [5] [0] [MU] [÷] [3] [0] [MU] ja kuvatakse müügihind 
500 €. 
Kui olete vajutanud uuesti [MU]. Kuvatakse teie juurdehindlus 150 €.

Näide 2: Müügihind = 500 €, Juurdehindlus = 30 %
Sisestage [5] [0] [0] [×] [3] [0] [+/–] [MU] ja kuvatakse omahind 350 €.

Näide 3: Omahind = 350 €, Juurdehindlus = 30 % omahinnale
Sisestage [3] [5] [0] [×] [3] [0] [MU] ja kuvatakse müügihind 455 €.

Näide 4: Omahind = 455 €, Juurdehindlus = 30 % omahinnale
Sisestage [4] [5] [5] [÷] [3] [0] [+/–] [MU] ja kuvatakse omahind 350 €.
Kui olete vajutanud uuesti [MU]. Kuvatakse teie juurdehindlus 105 €.

Valuuta konverteerimine: Erinevat tüüpi kalkulaatorite puhul on nende arvutuste jaoks 
erinevad klahvid. Võimalik, et teie kalkulaatoril puudub üldse selline funktsioon.Kui teie 
kalkulaatoril on valuuta konverteerimise klahvid, leidke järgnevatelt klahvipiltidelt teie 
seadme kombinatsioon ja lugege pildi kõrval toodud juhist:

 : Vahetuskurss peab sisaldama 6 arvu. Sisestage vahetuskurss, nii et komakoha valija 
asuks kohas „F“. Vähem kui 6 arvuga vahetuskurss ei sobi. Vajutage  ja sisestage 
vahetuskurss (näiteks:1,95583) ja vajutage seejärel veel kord klahvi . Sisestatud 
vahetuskurss salvestatakse mällu kuni uue vahetuskursi sisestamiseni. Konverteerimi-
ne ise on seejärel lihtne tegevus. Sisestage lihtsalt väärtus, mida soovite konverteerida 
ja vajutage . Kui soovite salvestatud vahetuskurssi näha, kustutage LCD, vajutades 
klahvi [CA] või [C•CE] [C•CE] a vajutage .

: Enne vahetuskursi seadistamist vajutage [C•CE] [C•CE] seejärel vajutage , 
sisestage vahetuskurss ja vajutage uuesti . Konverteerimine ise on seejärel liht-
ne tegevus. Sisestage lihtsalt väärtus, mida soovite konverteerida ja vajutage .

: Kui kalkulaatoril on see klahv, saate seda kasutada mitme konverteerimise teostami-
seks. Vahetuskurss peab sisaldama 6 arvu. Seda nuppu kasutades on teil võimalik 
määrata 3 erinevat vahetuskurssi.
1. Määrake vahetuskurss:

Vajutades  valige, mitut vahetuskurssi te soovite salvestada. Pärast seda vajut-
age , sisestage vahetuskurss ja vajutage veel kord .

2. Valuuta konverteerimine:
Vajutades  valige vahetuskursi järjekorranumber, mida soovite arvutuse juures 
kasutada. Sisestage väärtus, mida soovite konverteerida ja vajutage .

3. Olemasolevate vahetuskursside kuvamine:
Kui kustutate klahvile [CA] või [C•CE] [C•CE] vajutades displei, saate salvesta-
tud vahetuskursse kuvada, vajutades klahvi  (valite vahetuskursi järjekorranum-
bri, mida soovite näha) ja vajutades .

 : Kui teie kalkulaatoril on klahvid  , kuid pole klahvi , tegutsege valuuta konver-
teerimisel järgmiselt:
1. Määrake vahetuskurss:

Vajutage [C•CE] [C•CE] ja seejärel vajutage , sisestage vahetuskurss 
ja vajutage veel kord .

2. Valuuta konverteerimine:
Vajutage [C•CE] [C•CE], sisestage väärtus, mida soovite konverteerida 
ja vajutage .
Märkus: Kui soovite salvestatud vahetuskurssi vaadata, vajutage lihtsalt .

[C1] [C2] [RATE]: Kui teie kalkulaatoril on klahvid [C1] [C2] [RATE], tegutsege valuuta 
konverteerimisel vastavalt järgmisele näitele:
Näide 1: Vahetuskursi 8,65 ja konverteerimisväärtuse 5 seadistamine:

Sisestage [8] [.] [6] [5] [RATE] [C1], kuvatakse 8,65.
Sisestage [C2] [5] [C1], kuvatakse 43,25.

[€] [LOCAL] [SET]: Kui teie kalkulaatoril on klahvid [€] [LOCAL] [SET], tegutsege valuuta 
konverteerimisel vastavalt järgmisele näitele.
Näide 1: Valige € vahetuskursiks 32:

Sisestage [3] [2] [SET] [€], kuvatakse 32.



Näide 2: Konverteerige 100 € kohalikku valuutasse:
Sisestage [1] [0] [0] [LOCAL], kuvatakse 3200.

Näide 3: Konverteerige 75 ühikut kohalikku valuutat eurodeks:
Sisestage [ON] [SET] [LOCAL] [7] [5] [€], kuvatakse 2,34375.

[COST] [SELL] [MGN] ([FIND]): Sisestage kolme järgneva üksuse hulgast kaks teada olevat 
väärtust: Omahind (COST), müügihind (SELL) ja marginaal (MGN), sisestades selleks 
väärtuse ja vajutades vastavat klahvi. Kuvatakse kolmas, tundmatu väärtus. Kui teie 
kalkulaatori ülaosas on klahv [FIND], kuvatakse kolmas väärtus, kui vajutada klahvi 
[FIND] ja teie poolt otsitavale üksusele vastavat klahvi ([COST] [SELL] või 
[MGN]).
Märkus: Osad kalkulaatorid kasutavad marginali arvutamiseks klahvi nimega [MGN], 
mitte [MARGIN]. Neil ei ole mingit vahet.

MÄLUFUNKTSIOONID
[M+]: Vajutage kuvatud numbri mällu salvestamiseks. Kuvatakse „M“.
[M–]: Vajutage hetkel kuvatud numbri mälust lahutamiseks.
[R•CM] / [MRC]: Vajutage üks kord numbri mälust väljakutsumiseks. Mälu tühjendamiseks 

vajutage kaks korda.
[RM] / [MR]: Vajutage numbri mälust väljakutsumiseks.
[CM] / [MC]: Vajutage mälu kustutamiseks.

KONTROLLIMISE JA PARANDAMISE FUNKTSIOON („Check&Correct“)
 : Iga kord, kui vajutate , kutsutakse arvutusvalemid välja vastavalt nende sisestami-

se järjekorral.  vajutamisel kutsutakse arvutus välja aga vastupidises järjekorras.
Märkus: Osadel kalkulaatoritel võivad klahvid nimega [  ] [  ] teostada sama 
funktsiooni, mis klahvid  ja . Neil ei ole mingit vahet.

: Jõudes parandamist vajava väärtuseni, vajutage , sisestage õige väärtust ja 
korrigeerige lõpuks tehtemärk (näiteks soovite asendada jagamismärgi korrutusmärgi-
ga või lahutusmärgi liitmismärgiga). Seejärel vajutage klahvi . LCD peaks umbes 
3 sekundiks kustuma ja kui ta uuesti sisse lülitub, on teie uus väärtus arvutusse 
salvestatud.

VOOLUVARUSTUS/HOOLDAMINE
• See kalkulaator kasutab kas kahte toitesüsteemi (päikese- ja tavapatarei) või patareitoidet.
• Kalkulaatorisse pikaks ajaks jäetud tühi patarei võib lekkida ja kalkulaatorit kahjustada.
• Kuna toode ei ole veekindel, siis ärge kasutage või hoidke seda kohtades, kus sellele võib vedelik-

ke (näiteks vesi) peale pritsida.
• Ärge laske kalkulaatoril maha kukkuda või rakendage sellele liigset jõudu.
• Puhastage pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage lahusteid ega märga lappi.

Patarei asendamine
• Patareid vahetades kasutada patareitüüpi, mille andmed on toodud kalkulaatori tagaküljel.
• Kruvige lahti kalkulaatori tagakülg ja eemaldage tagakate.
• Võtke näiteks pliiatsit kasutades välja originaalpatarei ja paigaldage samale kohale uus patarei.
• Uue patarei suund peab olema sama, mis originaalpatareil.
• Pange kalkulaatori tagakate tagasi oma kohale ja kruvige kinni.

LISATEAVET LEIATE SIIT:
http://www.sharp-calculators.com

Tähelepanu: 
Teie toode on 
märgistatud selle 
sümboliga. See 
tähendab, et 
kasutatud elektri- ja 
elektroonikaseadm 
eid ei tohi segada 
tavalise olmeprügi-
ga. Nende toodete 
jaoks on iseseisev 
kogumissüsteem.

Informatsioon kasutusest kõrvaldamise kohta 
(kodumajapidamised)
1. Euroopa Liidus
Tähelepanu: Kui te soovite selle seadme ära visata, palun ärge 
visake seda tavalisse prügikonteinerisse!
Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid tuleb käsitleda eraldi 
ja kooskõlas õigusaktidega, mis sätestavad kasutatud elektri- ja 
elektroonikaseadmete õige käsitlemise, utiliseerimise ja ümbertööt-
lemise.
Vastavalt liikmesriikide seadustele on EL riikide eramajapidamistel 
võimalus elektri- ja elektroonikaseadmed tasuta selleks ettenähtud 
kogumispunkti viia*. Mõnedes riikides* võib samuti kohalik eda-
simüüja uue sarnase toote ostmise korrad kasutatud seadme tasuta 
tagasi võtta.
*) Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust kohaliku omava-
litsusega.
Kui teie kasutataval elektri- või elektroonikaseadmel on patareid 
või akud, hävitage esmalt need vastavalt kehtivatele kohalikele 
nõuetele.
Utiliseerides antud toote korrektselt, aitate kaasa prügi mittenõuete 
kohase käsitlemise, utiliseerimise ja ümbertöötlemise vältimisele ja 
aitate seega vältida negatiivset mõju keskkonnale ja inimtervisele, 
mis võib prügi vale käitlemisega kaasneda.
2. EL-i mittekuuluvates riikides
Kui soovite antud toote ära visata, võtke ühendust kohaliku omava-
litsusega ja küsige infot korrektse jäätmekäitluse kohta.
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