MAGYAR

A FESTÉKHENGER CSERÉJE
Ha a nyomtatás nem látható elég jól még akkor is, ha a festékhenger a megfelelő
helyzetben van, cserélje ki a hengert.
Festékhenger: typ IR-40T (SHARP EA-772R)

SZALAGOS ASZTALI
KALKULÁTOR

EL-1611V

KEZELÉSI UTASÍTÁS
MŰKÖDÉSI TUDNIVALÓK
SHARP számológépének problémamentes működése érdekében a következőket
ajánljuka figyelmébe:
1. A számológépet ne tartsa olyan helyen, ahol nagy hőingadozásnak, nedvességnek
vagy pornak van kitéve.
2. A számológép tisztításához puha, száraz törlőkendőt használjon. Ne használjon
oldószereket vagy nedves törlőkendőt.
3. Mivel a készülék nem vízbiztos, ne használja, ne tárolja olyan helyen, ahol folyadék,
például víz kerülhet bele. Esőcseppek, vizes spray, gyümölcslé, kávé, gőz, izzadság
stb. szintén a készülék hibás működését okozhatják.
4. Ha szükségessé válik a számológép karbantartása, azt csak SHARP-márkakereskedővel, a SHARP cég által megbízott szervizzel vagy SHARPvevőszolgálattal
végeztesse el.
5. A Sharp fenntartja magának a jogot arra, hogy a terméket, illetve annak tartozékait
előzetes bejelentés nélkül módosítsa (fejlessze).
6. Az opcionális hálózati adapter (EA-28A) egyes területeken nem érhető el. További
részletekért vegye fel a kapcsolatot a SHARP kereskedőjével.
7. Ha teljes áramtalanításhoz kihúzza a hálózati kábelt, vagy elemet cserél, az
aktuálisan tárolt átváltási adókulcs (árengedmény)/átváltási kulcsot/memória
tartalma törlődik.
A SHARP nem vállal felelősséget a készülék vagy tartozékai helytelen vagy hibás
használatából eredő semminemű véletlen kárért, illetve szándékos károkozásért,
hacsak a vonatkozó törvény előírásai erre nem kötelezik
KEZELŐSZERVEK MŰKÖDTETÉSE
:

:

1. ábra

2. ábra

:

MEMÓRIA + GOMB / NYOMTATÁS BE / KI GOMB:
A
gombokkal válthat a nyomtatási és nemnyomtatási
üzemmódok között. A számológép aktuális állapotától függően
dolgozhat kijelzés/nyomtatás vagy csak kijelzés üzemmódban.
“P“ :
Nyomtatási üzemmód.
“NP“ :
Nem-nyomtatási üzemmód.

A PAPÍRTEKERCS CSERÉJE
Soha ne használjon szakadt papírtekercset. Ezáltal elakadhat a papír.
A papírtekercs bevezető élét először mindig vágja le ollóval.
A. 25 mm-es vagy kisebb külső átmérőjű papír használata:

“F“ :
“A” :

Előre beállítja, hogy hány tizedes pontosságú
legyen az eredmény.
Az eredmény a szabadon mozgó tizedes
számrendszer benben jelenik meg.
(Összeadási üzemmód): Adatbevitelkor
összeadás és kivonás esetén automatikusan a
2 utolsó számjegy lesz a tizedes érték. Az “A”
állásban összeadáskor és kivonáskor nem kell
tizedesvesszőt beírni. Amennyiben használja a
, és gombokat, úgy az “A” üzemmód
automatikusan kikapcsol, és a megfelelő tizedeshelyeken kerül kiírásra az eredmény.

:

ÁR NÉLKÜL ADÓKAT

:

AZ ÁR TARTALMAZZA AZ ADÓT / ADÓKULCS:
Beállíthatjuk az adókulcs megnyomásával
. (A
tizedesvesszőt nem számítva maximum 4 számjegyen tárolható
az adókulcs.)

:

A 2nd FUNKCIÓ GOMB:
A gombok felett jelzett funkciók használatához – mint pl. a “DEC” –
először nyomja meg a
gombot. (Amikor megnyomja a gombot,
a kijelző felső részén megjelenik a “2nd” felirat.)
Példa: A tizedeshely beállítás megváltoztatása F-ről 2-re:
,
PAPÍRTOVÁBBÍTÓ GOMB

KIJELZŐ
F, 3, 2, 1, 0, A : Beállított tizedeshely üzemmód
P:
Nyomtatási üzemmód
NP :
Nem-nyomtatási üzemmód
2nd :
funkciók (másodlagos billentyűparancsok) elérhetőek
TAX+ :
Az ár tartalmazza az adót
TAX– :
Ár nélkül adókat
TAX :
Adókulcs
M:
Első memória jel. Megjelenik, ha eltárolt egy számot az memóriában.
–:
Mínusz jel. Negatív szám esetén jelenik meg.
E:
Hiba jel. Túlcsordulás vagy egyéb hiba esetén jelenik meg.
• Használat közben nem egyszerre jelenik meg valamennyi szimbólum.

Hálózati adapter: Modell EA-28A
Az adapter csatlakoztatásakor vagy eltávolításakor a hálózati kapcsoló mindig legyen
kikapcsolva.
Hálózati adapter csatlakoztatásához kövesse:

Az adapter eltávolításához egyszerűen haladjon fordított sorrendben.
FIGYELMEZTETÉS
AZ EA-28A TÍPUSÚ ADAPTERTŐL ELTÉRŐ ADAPTER HASZNÁLATA NEM
MEGFELELŐ FESZÜLTSÉGGEL TERHELHETI SHARP SZÁMOLÓGÉPÉT,
AMELY KÁROSODÁST OKOZ.
HIBÁK
Számos eset okozhat túlcsordulást vagy hibás állapotot.
Ha ez megtörténik, a kijelzőn megjelenik az “E” hibajel, és “– – – – – – –” kerül
kinyomtatásra, valamint az összes billentyű elektronikusan zárolásra kerül a
és
kivételével.
A számolás újrakezdéséhez a
gombot kell megnyomni.
Hiba esetén a memória tartalma megmarad.

,

1. Ha az eredmény egész része hosszabb, mint 12, de nem hosszabb, mint 24
számjegy.
(Pl. Válassza az “F” tizedeshely beállítást.
888888888888 345678923456 1.23456781234E)
2. Nullával való osztás esetén.
(Pl. 5 0 ).
3. Ha a memóriában lévő szám több, mint 12 számjegy.
(Pl. 999999999999 1 )
4. Ha százalékszámításnál a hányados egész része 25 számjegy hosszú.
(Pl. 100000000000 0.00000000001 )
• Ha a papír beszorul, a nyomtató megáll és a “P.E” hibajel válik láthatóvá. Kapcsolja ki
a számológépet. Tépje el a papírt, majd a maradék részt előre fele húzza ki teljesen
a számológépből.
MŰSZAKI ADATOK
B. 12 mm belső átmérőjű és maximum 80 mm külső átmérőjű papír használata:

MEMÓRIA – GOMB / TIZEDESHELY VÁLASZTÓ
GOMB:
A
gombok megnyomásával kiválaszthatja az eredmény
tizedeshelyeinek a számát:
“3 2 1 0“ :

HÁLÓZATI ADAPTER CSATLAKOZTATÁSA (OPCIONÁLIS)
Ha hálózati adaptert csatlakoztat a számológéphez, az áramellátás automatikusan
átvált szárazelemről hálózati ellátásra.

3. ábra

A nyomtató mechanikájának tisztítása
Ha a nyomtatás huzamosabb használat után halvánnyá válik, tisztítsa meg a nyomtatóhengert a következők szerint:
1. Távolítsa el a nyomtató fedelét és a festékhengert.
2. Helyezze be a papírtekercset és addig továbbítsa, amíg a nyomtató elején kibújik.
3. Helyezzen egy kis kefét (akkorát mint egy fogkefe) finoman a nyomtatóhengerre,
és tisztítsa meg a
gomb nyomva tartásával.
4. Helyezze vissza a festékhengert és a nyomtató fedelét.
Megjegyzés: Ne tekerje kézzel a nyomtató mechanikáját, mert ezzel megsérülhet a
nyomtató.

KIKAPCSOLÁS GOMB
NYOMTATÁS GOMB:
A gomb megnyomásával kinyomtatja a beírt számot a “#” jellel
együtt – még nem-nyomtatási üzemmódban is.
A gomb megnyomásával elválasztójelet írhat számokba,
pl. kódok, dátumok stb. esetén. Az elválasztójelek a kijelzőn pont-vonalként, de nyomtatásban pontokként jelennek meg.

:

1. Állítsa a hálózati kapcsolót OFF (KI) állásba. Ellenőrizze, hogy a nyomtatókerék áll.
2. Távolítsa el a nyomtató fedelét. (1. ábra)
3. Fogja meg a tintahenger tetejét és vegye ki úgy, hogy először maga felé, majd
felfelé húzza. (2. ábra)
4. Helyezze be az új tintahengert a megfelelő állásban. Ellenőrizze, hogy stabilan a
helyére került-e. (3. ábra)
5. Helyezze vissza a nyomtató fedelét.

BEKAPCSOLÁS GOMB / TÖRLÉS /
BEÍRÁS TÖRLÉSE GOMB:
“C“ :
Ez a gomb a számítási memória törlésére szolgál,
valamint hibaállapotot is töröl.
“CE“ :
Ha számbeírás után és műveleti gomb használata
előtt nyomja meg, akkor a gép törli a számot.

:

:

VIGYÁZAT
AZ ELHASZNÁLT FESTÉKHENGER ÚJRAFESTÉKEZÉSE VAGY NEM EREDETI
FESTÉKHENGER HASZNÁLATA A SZÁMOLÓGÉP SÚLYOS KÁROSODÁSÁT
OKOZHATJA.

• Az elemből szivárgó folyadék a szembe kerülve súlyos sérülést okozhat. Ebben az
esetben a szemet tiszta vízzel ki kell mosni, és azonnal orvoshoz kell fordulni.
• Az elemből szivárgó, és bőrrel vagy ruhaneművel érintkező folyadékot azonnal le
kell mosni tiszta vízzel.
• Ha bizonyos ideig nem kívánja használni a számológépet, távolítsa el az elemeket
és tárolja őket biztonságos helyen. Így elkerülhető, hogy a gép a szivárgó elemek
miatt károsodjon.
• A lemerült elemeket távolítsa el a számológépből.
• Ne használjon félig használt, és eltérő típusú elemeket.

NE HÚZZA KI HÁTRAFELÉ A PAPÍRT, MERT EZZEL KÁROSÍTHATJA A NYOMTATÓ MECHANIKÁJÁT.
AZ ELEMEK CSERÉJÉNEK VÉGREHAJTÁSA
Az elemcsere esedékessége
Ha a kijelző elhalványul, vagy a nyomtató elakad nyomtatás előtt vagy közben, akkor
az elemeket ki kell cserélni.
Elem: Hosszú élettartamú mangán elem, 4db AA (vagy R6) típusú
Megjegyzés: Az elem cseréjekor a beállított adókulcs és árengedmény, valamint a
memória tartalma elvész. Az adókulcsot és az árengedményt valamint más fontos
értékeket esetleg jegyezze le egy darab papírra.
1. A hálózati kapcsolót állítsa “OFF” állásba, és húzza ki a hálózati csatlakozót a
konnektorból.
2. Távolítsa el az elemek fedelét a fedélen látható nyíl irányába csúsztatva.
3. Cserélje ki az elemeket. Győződjön meg róla, hogy az elem “+” és “–” jelei a
számológép “+” és “–” jelzéseinek megfelelően helyezkednek el.
Mindig egyszerre helyezze vissza a 4 elemet.
4. Helyezze vissza az elemek fedelét.
5. Nyomja meg a RESET kapcsolót a készülék hátulján.

Számítási kapacitás: 12 számjegy
Áramellátás:
Működtetés: 6V (egyenáram) (mangán elem AA × 4)
Váltóáram: 220 – 230 V, 50 Hz, EA-28A hálózati adapterrel
NYOMTATÓ EGYSÉG
Nyomtató:
mechanikus nyomtató
Nyomtatási sebesség: kb. 2 sor/mp
Papírméret:
57 mm vagy 58 mm széles
Max. 80 mm átmérőjű tekercs
Üzemi hőmérséklet: 0°C – 40°C
Uzemidő:
Kb. 5.000 ora „55555.” kijelzese eseten, 25°C-on, csak alkali
elem hasznalatakor
(a hasznalat modjatol es egyeb tenyezőktől fuggően valtozhat)
Méretek:
99 × 191 × 42 mm
Tömeg:
kb. 317 g (elemmel együtt)
Tömeg:
4 db mangán elem, 1 db papírtekercs, 1 db festékszalag
(a készülékben) és használati útmutató
FIGYELMEZTETÉS
A KALKULÁTORT A MŰSZAKI JELLEMZŐKNEK MEGFELELŐ HÁLÓZATI
FESZÜLTSÉGRŐL LEHET ÜZEMELTETNI. MÁS FESZÜLTSÉG HASZNÁLATA
VESZÉLYES, MERT TÜZET VAGY MÁS BALESETVESZÉLYT OKOZHAT.
A SHARP CÉG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KALKULÁTOR NEM MEGFELELŐ FESZÜLTSÉGGEL VALÓ ÜZEMELTETÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKÉRT.
A KÉSZÜLÉK ÚJRAINDÍTÁSA
Erős behatás, elektromos mező vagy más szokatlan körülmény a készüléket
működésképtelenné teheti, hogy még a gombok sem reagálnak. Amennyiben ez
történik, nyomja meg a RESET gombot a készülék alján. A RESET kapcsolót csak
akkor nyomja meg, ha:
• szokatlan esemény történik, és a számológép nem reagál a gombok megnyomására.
• elemet helyez be vagy cserél.
Megjegyzések:
• A RESET gomb megnyomásával az eltárolt adókulcs, árengedmény és átváltási
kulcs, valamint más, a memóriában tárolt adatok elvesznek.
• Csak golyóstollal nyomja meg a RESET kapcsolót. Ne használjon törékeny vagy
hegyes tárgyat, pl. tűt.
• A hálózati csatlakozót csatlakoztassa egy fali konnektorba, kapcsolja be a hálózati
kapcsolót és nyomja meg a készülék hátoldalán található RESET kapcsolót. Ellenőrizze, hogy a kijelzőn “0.” jelenik-e meg.

PÉLDASZÁMÍTÁSOK
1. Az egyes számítások tökéletes elvégzése érdekében a számítás előtt kétszer, határozottan nyomja meg a
gombot.
2. A nyomtatási vagy nem-nyomtatási üzemmód kiválasztásához nyomja meg a
gombokat. Nyomtatási üzemmódban “P”, nem-nyomtatási üzemmódban “NP” jelenik meg.
3. Amíg másként nincs jelezve, feltételezzük, hogy a számológép nyomtatási üzemmódban van.
F, 3, 2, 1,
0, A

PÉLDA
NYOMTATÁS NEM
HOZZÁADANDÓ MÓDON
ÖSSZADÁS ÉS KIVONÁS
A TIZEDESVESSZŐ
NÉLKÜLI MÓDBAN

MŰVELET

KIJELZŐ

NYOMTATÁS

• A memória segítségével történő számítás előtt nyomja meg a

gombot a memória törléséhez.

F
A
Megjegyzés:
Bevitelnél a tizedespont nem használható

VEGYES SZÁMÍTÁSOK

0

HATVÁNYOZÁS

0

(Nem-nyomtatási üzemmód)

0

KONSTANS SZÁMÍTÁSOK
0

5%-kal növelje mega 100 egységárat.

2

Számoljon ki 10% árengedményt 100
egységárra.

2

ÁREMELÉS
ÉS ÁRENGEDMÉNY

RECIPROKSZÁMÍTÁS

F
2

SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

2

MEMÓRIA

0

5%-os adókulcs megadása.

F

Számítsa ki 800 dollár adóját, és a
teljes értéket adóval. (adókulcs: 5%)

F

ADÓSZÁMÍTÁSOK
Végezzen két számítást 840 és 525
dollárral, melyek már Végezzen két
számítást 840 és 525 dollárral, melyek
már tartalmazzák az adót. Számítsa ki
a végösszeg adótartalmát és a végösszeget adó nélkül (adókulcs: 5%).

+
=
F
–

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT A SZALAGOS ASZTALI SZÁMOLÓGÉPPEL
KAPCSOLATBAN A KÖVETKEZŐ HELYEN TALÁL:

http://www.sharp-calculators.com

MAGYAR

Figyelem:
A terméket ezzel
a jelöléssel látták
el. Ez azt jelenti,
hogy a használt
elektromos és elektronikus termékeket
nem szabad az
általános háztartási
hulladékkal keverni.
Ezekhez
a termékekhez
külön hulladékgyűjtő
rendszer üzemel.

Hulladék-elhelyezési tájékoztató felhasználók részére
1. Az Európai Unióban
Figyelem: Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük, ne a közönséges szemeteskukát használja!
A használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön, és
a használt elektromos és elektronikus berendezések szabályszerű
kezeléséről, visszanyeréséről és újrahasznosításáról rendelkező
jogszabályokkal összhangban kell kezelni. A tagállamok általi
végrehajtást követően az EU államokon belül a magán háztartások
használt elektromos és elektronikai berendezéseiket díjmentesen
juttathatják vissza a kijelölt gyűjtőlétesítményekbe*. Egyes országokban* a helyi kiskereskedés is díjmentesen visszaveheti Öntől
a régi terméket, ha hasonló új terméket vásárol.
*) A további részletekről, kérjük, érdeklődjön az önkormányzatnál.
Ha használt elektromos vagy elektronikus berendezésében elemek
vagy akkumulátorok vannak, kérjük, előzetesen ezeket selejtezze
ki a helyi előírásoknak megfelelően.
A termék szabályszerű kiselejtezésével Ön segít biztosítani azt,
hogy a hulladék keresztülmenjen a szükséges kezelésen, visszanyerési és újrahasznosítási eljáráson, ezáltal közreműködik
a lehetséges káros környezeti és humán egészségi hatások
megelőzésében, amelyek ellenkező esetben a helytelen hulladékkezelés következtében előállhatnának.
2. Az EU-n kívüli egyéb országokban
Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon az önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerről.

Manufactured by:

SHARP CORPORATION

1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, Japan
For EU only:

For UK only:

Imported into Europe by:

Imported into UK by:

Olomoucká 83, 627 00 Brno,
Czech Republic

Belmont House, Station Way, Crawley,
West Sussex RH10 1JA, Great Britain

MORAVIA Consulting spol. s r.o.

MORAVIA Europe Ltd.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
VIGYÁZAT! Konnektor
A csatlakozóaljzatot a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek
kell lennie.
VIGYÁZAT! Megjegyzések a lítium elemek kezeléséhez
• Az elem helytelen cseréje esetén robbanásveszély áll fenn.
• Cserélje csak a gyártó által ajánlott azonos vagy azzal egyenértékű típusra.
• A használt elemeket a gyártó utasításainak megfelelően ártalmatlanítsa.
• Ne hagyjon rossz elemet a berendezésben.
• Ne tegye ki az akkumulátort víz vagy láng hatásának, és ne szedje szét.
• Ne nyelje le az akkumulátort, Vegyi Égési Veszélyt.
• Ez a termék érmeelemet tartalmaz. Az érmeelem lenyelése esetén súlyos belső égési
sérüléseket okozhat 2 órán belül, és halálhoz vezethet.
• Az új és használt elemek gyermemkektől távol tartandó.
• Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, hagyja abba a termék használatát,
és tartsa távol gyermekektől.
• Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelte vagy a test bármely részébe helyezhette,
azonnal forduljon orvoshoz.
• Ez a berendezés nem alkalmas olyan helyeken történő használatra, ahol valószínűleg
gyermekek tartózkodnak.

