
LATVISKI

GALDA/KABATAS KALKULATORS
LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

IEVADS
Lūdzu, izlasiet pirms lietošanas. 
Jūsu kalkulatoram var nebūt visu šajā rokasgrāmatā minēto funkciju.

KALKULATORA LIETOŠANA
[ON/C] / [C]: Ieslēgt. Notīrīt ekrānu.
[OFF]: Izslēgt.
[C] / [C•CE]: Notīrīt ekrānu, saglabājot aprēķinus. 

Ja skaitlis neietilpst ekrānā, kalkulators pārtrauc darbību un ekrānā parādās „E“. 
Nospiediet [C] / [C•CE], lai turpinātu.

[CA] / [AC]: Ieslēgt. Pilnībā izdzēst visus aprēķinus, ieskaitot atmiņu.
[+/–]: Nospiediet, lai mainītu attēloto skaitli no pozitīva uz negatīvu un otrādi. Kad skaitlis 

ir negatīvs, parādās, „–“.
[ ]: Kvadrātsakne.
[%]: Procentu taustiņš.

Piemērs Taustiņi Ekrāns
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]: Labošanas taustiņš. Pavirzīt attēloto skaitli pa vienam ciparam pa labi, līdz 
sasniedzat ciparu, ko vēlaties ievadīt no jauna.

[GT]: Kopsumma ļauj ātri un vienkārši veikt kases aparāta aprēķinus. Katru reizi nospiežot 
[=], attēlotais skaitlis tiek saglabāts, un parādās „GT“. Nospiediet [GT], lai attēlotu 
visu saglabāto skaitļu summu.

DEC SET: Ja jūsu kalkulatoram ir šis taustiņš vai divu taustiņu kombinācija, to varat izmantot 
ciparu skaita aiz komata maiņai. (maiņa notiek, katru reizi piespiežot taustiņu). Tiek 
attēlots pašlaik izvēlētais ciparu aiz komata skaits. Izvēloties burtu „F“, notiek pārslē-
gšanās uz tā dēvēto peldošā komata sistēmu, kas attēlo rezultātus bez noapaļošanas.

[ANS]: Ja jūsu kalkulatoram ir šis taustiņš, to nospiežot, tiek attēlots „ANS“. Iepriekšējā 
aprēķina rezultāts (kas iegūts, nospiežot [=] vai [%]) tiks saglabāts kalkulatora at-
miņā. Izmantojot „ANS“ režīmu, varat izsaukt iepriekšējā aprēķina rezultātu, nospiežot 
[ANS], un izmantot to nākamajā aprēķinā.

RESUME: Ja jūsu kalkulatoram ir šis taustiņš un tas automātiski izslēdzas, nospiediet šo taustiņu, 
lai turpinātu iepriekšējo aprēķinu.

„GT“ pozīcija: Ja jūsu kalkulatoram ir šis selektors, izmantojiet šo pozīciju, lai iegūtu visu atmiņā 
saglabāto vērtību summu, nospiežot [=] vai [%]. Šīs vērtības tiek automātiski pievie-
notas „kopsummas“ atmiņai.

Pozīcija „REZULTĀTA PĀRBAUDE“: Ja jūsu kalkulatoram ir šis selektors, izmantojiet 
šo pozīciju, ja ir jāsalīdzina rezultāti. Ja rezultāts, kas iegūts, nospiežot [=] vai [%], 
sakrīt ar tālāko pārbaudīto rezultātu, tiks attēlots „OK“. Nospiežot [CA], iepriekšējais 
aprēķinātais rezultāts tiks izdzēsts, un salīdzināšana nebūs iespējama. Rezultāta 
pārbaudes funkcija nav pieejama nodokļu likmes aprēķiniem un vairākkārtējai 
konvertācijai.

Komata selektors
F: Peldošais komats, kas attēlo vērtību bez noapaļošanas.
5, 4, 3, 2, 1, 0: Ciparu aiz komata skaits tiek iestatīts kā 5, 4, 3, 2, 1, 0 atkarībā no jūsu izvēles.
A / ADD2: ADD režīms – Saskaitīšanas un atņemšanas aprēķini tiek veikti ar automātiskiem 

diviem cipariem aiz komata tā, ka komata ievadīšana nav nepieciešama.

Noapaļošanas selektors
↓: Noapaļošana uz leju.
↑: Noapaļošana uz augšu.
5/4: Noapaļo daļskaitli līdz norādītajai ciparu aiz komata skaitam saskaņā ar 5/4 likumu.

FINANŠU APRĒĶINI
[+TAX] [–TAX] [RATE] / [SET]: Ja jūsu kalkulatoram ir [RATE] vai [SET] taustiņš kopā 

ar [+TAX] un [–TAX] taustiņiem, veicot nodokļu aprēķinus, rīkojieties šādi:
1. Iestatiet nodokļa likmi:

Nospiediet [C•CE] [C•CE], ievadiet nodokļa likmi un nospiediet [RATE] 
(vai [SET]) [+TAX].

2. Summas, ieskaitot nodokli, aprēķināšana:
Nospiediet [C•CE] [C•CE], ievadiet vai aprēķiniet vērtību pirms nodokļiem un 
nospiediet [+TAX]. Kalkulators attēlos summu, ieskaitot nodokļus.

3. Pašreizējās nodokļa likmes attēlošana:
Nospiediet [RATE] (vai [SET]) [–TAX] (pirms [CA] vai [C•CE] [C•CE] 
nospiešanas ir jānodzēš ekrāns).

4. Summas bez nodokļa aprēķināšana:
Ja jau ir ievadīta nodokļa likme, var aprēķināt summu bez nodokļa. Vienkārši 
ievadiet kopsummu, ieskaitot nodokli, un nospiediet [–TAX]. Ekrānā būs redzama 
summa bez nodokļa.
Piezīme: Dažiem kalkulatoriem ir nodokļu taustiņi ar nosaukumu [TAX+] [TAX–], 
nevis [+TAX] [–TAX]. Taču taustiņu funkcionalitāte nemainās.

[+TAX] [–TAX]: Ja jūsu kalkulatoram ir tikai [+TAX] un [–TAX] taustiņi, bet nav [RATE] 
un [SET] taustiņa, veicot nodokļu aprēķinus, rīkojieties šādi:
1. Iestatiet nodokļa likmi:

Nospiediet [+TAX], ievadiet nodokļa likmi un vēlreiz nospiediet [+TAX].
2. Summas, ieskaitot nodokli, aprēķināšana:

Ievadiet vai aprēķiniet vērtību pirms nodokļiem un nospiediet [+TAX]. Kalkulators 
attēlos summu, ieskaitot nodokļus.

3. Pašreizējās nodokļa likmes attēlošana:
Nospiediet [–TAX] (pirms [CA] vai [C•CE] [C•CE] nospiešanas ir jānodzēš 
ekrāns).

4. Summas bez nodokļa aprēķināšana:
Ja jau ir ievadīta nodokļa likme, var aprēķināt summu bez nodokļa. Vienkārši 
ievadiet kopsummu, ieskaitot nodokli, un nospiediet [–TAX]. Ekrānā būs redzama 
summa bez nodokļa.
Piezīme: Dažiem kalkulatoriem ir nodokļu taustiņi ar nosaukumu [TAX+] [TAX–], 
nevis [+TAX] [–TAX]. Taču taustiņu funkcionalitāte nemainās.

[MU]: Uzcenojuma aprēķināšana.
Piemērs 1: Pašizmaksa = 350 €, Uzcenojums = 30 %

Ievadiet [3] [5] [0] [MU] [÷] [3] [0] [MU], un tiek attēlota pārdo-
šanas cena 500 €.
Pēc tam nospiediet [MU] vēlreiz. Tiek attēlots uzcenojums, kas ir 150 €.

Piemērs 2: Pārdošanas cena = 500 €, Uzcenojums = 30 %
Ievadiet [5] [0] [0] [×] [3] [0] [+/–] [MU], un tiek attēlota pašiz-
maksa 350 €.

Piemērs 3: Pašizmaksa = 350 €, Uzcenojums = 30 % no izmaksām 
Ievadiet [3] [5] [0] [×] [3] [0] [MU], un tiek attēlota pārdošanas 
cena 455 €.

Piemērs 4: Pārdošanas cena = 455 €, Uzcenojums = 30 % no izmaksām
Ievadiet [4] [5] [5] [÷] [3] [0] [+/–] [MU], un tiek attēlota pašiz-
maksa 350 €.
Pēc tam nospiediet [MU] vēlreiz. Tiek attēlots uzcenojums, kas ir 150 €.

Valūtas konvertācija: Šo aprēķinu veikšanai dažādiem kalkulatoriem ir dažādi taustiņi. 
Ir arī iespējams, ka jūsu kalkulatoram šīs funkcijas nav vispār.Ja jūsu kalkulatoram 
ir valūtas konvertācijas taustiņi, atrodiet attiecīgo kombināciju taustiņu attēlos 
un skatiet norādījumus blakus attēliem:

 : Maiņas kursam ir jāsastāv no 6 cipariem. Ievadiet maiņas kursu, kad komata selektors 
atrodas „F“ pozīcijā. Maiņas kurss ar mazāk nekā 6 cipariem nav derīgs. Nospiediet 

 un ievadiet maiņas kursu (piemēram,:1.95583) un vēlreiz nospiediet . Ievadītais 
maiņas kurss tiek saglabāts atmiņā, līdz tiek ievadīts jauns maiņas kurss. Pēc tam 
veikt pašu konvertāciju ir ļoti vienkārši. Vienkārši ievadiet vērtību, ko vēlaties konvertēt, 
un nospiediet . Ja vēlaties apskatīt saglabāto maiņas kursu, nodzēsiet ekrānu, 
nospiežot [CA] vai [C•CE] [C•CE] un nospiediet .

: Pirms maiņas kursa iestatīšanas nospiediet [C•CE] [C•CE], pēc tam nospiediet 
, ievadiet maiņas kursu un vēlreiz nospiediet . Pēc tam veikt pašu 

konvertāciju ir ļoti vienkārši. Vienkārši ievadiet vērtību, ko vēlaties konvertēt, 
un nospiediet .

: Ja jūsu kalkulatoram ir šis taustiņš, varat veikt vairākkārtējo konvertēšanu. Maiņas 
kursam ir jāsastāv no 6 cipariem. Izmantojot šo taustiņu, varat iestatīt 3 dažādus 
maiņas kursus.
1. Iestatiet valūtas maiņas kursu:

Nospiežot , izvēlieties kārtas numuru maiņas kursam, kuru vēlaties saglabāt. 
Pēc tam nospiediet , ievadiet maiņas kursu un vēlreiz nospiediet .

2. Valūtas konvertācija:
Nospiežot , izvēlieties kārtas numuru maiņas kursam, kuru vēlaties izmantot savā 
aprēķinā. Ievadiet vērtību, ko vēlaties konvertēt, un nospiediet .

3. Pašreizējo maiņas kursu attēlošana:
Ja nodzēšat ekrānu, nospiežot [CA] vai [C•CE] [C•CE], varat attēlot jebkuru no 
saglabātajiem maiņas kursiem, nospiežot  (izvēloties maiņas kursa, kuru vēlaties 
apskatīt, kārtas numuru) un nospiežot .

 : Ja jūsu kalkulatoram ir   taustiņi, bet nav  pogas, veicot valūtas konvertāciju, 
rīkojieties šādi:
1. Iestatiet valūtas maiņas kursu:

Nospiediet [C•CE] [C•CE] un pēc tam nospiediet , ievadiet maiņas kursu 
un vēlreiz nospiediet .

2. Valūtas konvertācija:
Nospiediet [C•CE] [C•CE], ievadiet vērtību, ko vēlaties konvertēt, un nospiediet . 
Piezīme: Ja vēlaties apskatīt saglabāto maiņas kursu, nospiediet .

[C1] [C2] [RATE]: Ja jūsu kalkulatoram ir [C1] [C2] [RATE] taustiņi, veicot valūtas konvertā-
ciju, rīkojieties šādi:
Piemērs 1: Maiņas kursa 8.65 iestatīšana un vērtības 5 konvertēšana:

Ievadiet [8] [.] [6] [5] [RATE] [C1], tiek attēlots 8.65.
Ievadiet [C2] [5] [C1], tiek attēlots 43.25.



[€] [LOCAL] [SET]: Ja jūsu kalkulatoram ir [€] [LOCAL] [SET] taustiņi, veicot valūtas 
konvertāciju, rīkojieties šādi:
Piemērs 1: € valūtas maiņas kursa iestatīšana: 32

Ievadiet [3] [2] [SET] [€], tiek attēlots 32.
Piemērs 2: 100 € konvertēšana vietējā valūtā:

Ievadiet [1] [0] [0] [LOCAL], tiek attēlots 3200.
Piemērs 3: 75 vietējās valūtas vienību konvertēšana uz €:

Ievadiet [ON] [SET] [LOCAL] [7] [5] [€], tiek attēlots 2.34375.
[COST] [SELL] [MGN] ([FIND]): Ievadiet divas zināmas vērtības no trim tālāk norādītajiem 

elementiem: izmaksas (COST), pārdošanas cenu (SELL) vai peļņu (MGN), ievadot 
vērtību un nospiežot attiecīgo taustiņu. Tiks attēlota trešā nezināmā vērtība. Ja jūsu 
kalkulatoram augšpusē ir [FIND] taustiņš, trešā vērtība tiks attēlota, nospiežot 
[FIND] taustiņu un attiecīgo meklētā elementa taustiņu ([COST] [SELL] vai 
[MGN]).
Piezīme: Dažiem kalkulatoriem peļņas aprēķinam ir taustiņš ar nosaukumu [MGN], 
nevis [MARGIN]. Tie ir vienādi.

ATMINAS FUNKCIJAS
[M+]: Nospiediet, lai pieskaitītu attēloto skaitli atmiņai. Tiek attēlots „M“.
[M–]: Nospiediet, lai atņemtu attēloto skaitli no atmiņas.
[R•CM] / [MRC]: Nospiediet vienreiz, lai izsauktu atmiņā esošo skaitli. Nospiediet divreiz, 

lai izdzēstu atmiņu.
[RM] / [MR]: Nospiediet, lai izsauktu atmiņā esošo skaitli.
[CM] / [MC]: Nospiediet, lai izdzēstu atmiņu.

PĀRBAUDES UN LABOŠANAS FUNKCIJA („Check&Correct“)
: Nospiediet, lai atkārtotu pašreizējā aprēķina iepriekšējās darbības.
 : Katru reizi nospiežot , aprēķina formulas tiek atkārtotas to ievadīšanas secībā, 

bet, katru reizi nospiežot , aprēķins tiek atkārtots apgrieztā secībā.
Piezīme: Dažiem kalkulatoriem var būt taustiņi ar nosaukumu [  ] [  ] tām 
pašām funkcijām kā  un  taustiņi.

: Ar augstāk minētajiem taustiņiem varat pāriet uz aprēķina darbībām, ko vēlaties izla-
bot. Kad sasniedzat vērtību, ko vēlaties labot, nospiediet , ievadiet pareizo vērtību 
un izlabojiet tās darbības zīmi (piemēram, ja vēlaties aizstāt „÷“ zīmi ar „×“ vai „+“ vietā 
izmantot „–“).Pēc tam nospiediet  taustiņu. Ekrāns var izslēgties uz aptuveni 3 
sekundēm, un, kad tas atkal ieslēdzas, jaunā vērtība ir saglabāta aprēķinā.

BAROŠANA/KOPŠANA
• Šis kalkulators izmanto vai nu divkāršo barošanas sistēmu (fotoelementu un bateriju), vai bateriju.
• Ņemiet vērā, ka, ilgstoši atstājot izlādējušos bateriju baterijas nodalījumā, tā var iztecēt un sabojāt 

kalkulatoru.
• Kadangi šis gaminys nėra atsparus vandeniui, jo nenaudokite ar nelaikykite, kur ant jo gali užtikšti 

skysčio, pvz., vandens.
• Nenumeskite ir nenaudokite pernelyg didelės jėgos.
• Valykite minkšta, sausa šluoste.

Baterijos keitimas
• Nomainot bateriju, izmantojiet tāda paša veida bateriju, kāda ir norādīta kalkulatora aizmugurē, 

vai līdzvērtīgu.
• Atskrūvējiet kalkulatora aizmuguri un noņemiet aizmugures pārsegu.
• Izņemiet oriģinālo bateriju ar, piemēram, lodīšu pildspalvu un ievietojiet tās vietā jaunu bateriju.
• Jaunā baterija ir jāievieto tādā pašā virzienā kā oriģinālā.
• Uzlieciet atpakaļ kalkulatora aizmugures pārsegu un pieskrūvējiet to.

LAI IEGŪTU PAPILDU INFORMĀCIJU PAR SHARP KALKULATORU:
http://www.sharp-calculators.com

Uzmanību: 
Jūsu ierīce ir 
apzīmēta ar šo sim-
bolu. Tas nozīmē, 
ka nokalpojošās 
elektriskās un 
elektroniskās ierīces 
nedrīkst sajaukt 
ar vispārējiem 
mājsaimniecības 
atkritumiem. Šīm 
ierīcēm ir īpaša at-
kritumu savākšanas 
sistēma.

Informācija lietotājiem par atbrīvošanos no ierīces 
(privātās mājsaimniecībās)
1. Eiropas Savienībā
Uzmanību: Ja vēlaties atbrīvoties no šīs ierīces, lūdzu, neizmantoji-
et parasto atkritumu tvertni!
No nokalpojošām elektriskām un elektroniskām ierīcēm jāatbrīvo-
jas atsevišķi un saskaņā ar likumdošana, kas pieprasa piemērotu 
nokalpojošo elektronisko un elektrisko ierīču apstrādi, pārstrādi 
un otrreizēju pārstrādi.
Pēc dalībvalstu pieņemšanas privātās mājsaimniecības ES valstīs 
var nodot savas nokalpojošās elektriskās un elektroniskās ierīces 
speciālos savākšanas punktos bez maksas*. Dažās valstīs* arī jūsu 
vietējais tirgotājs var paņemt atpakaļ vecās ierīces bez maskas, 
pērkot līdzīgu jaunu ierīci.
*) Lūdzu, sazinieties ar savu vietējo varas iestādi sīkākai informācijai.
Ja jūsu nokalpojušajām elektriskajām vai elektroniskajām ierīcēm 
ir baterijas vai akumulatori, lūdzu, atbrīvojieties no tiem atsevišķi jau 
pirms tam saskaņā ar vietējiem likumiem.
Atbrīvojieties no šīs ierīces pareizi, jūs palīdzēsiet nodrošināt to, 
ka atkritumi tiek pareizi apstrādāti, pārstrādāti un otrreizēji 
pārstrādāti, un tādējādi novērsīsiet iespējamo negatīvo ietekmi 
uz vidi un cilvēku veselību, kas varētu rasties no nepareizas 
atbrīvošanās no atkritumiem.
2. Citās valstīs  ārpus Eiropas Savienības
Ja vēlaties atbrīvoties no ierīces, lūdzu, sazinieties ar savām 
vietējām varas iestādēm un uzziniet pareizo atbrīvošanās no atkri-
tumiem metodi.
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