
ROMÂNEŞTE

MANUAL DE UTILIZARE
MODEL EL-501X

CALCULATOR 
ȘTIINȚIFIC

INTRODUCERE
Vă mulţumim pentru achiziţionarea calculatorului ştiinţific SHARP, model 
EL-501X.
Pentru exemplele de calcul (inclusiv anumite formule şi tabele), consultaţi 
fişa cu exemple de calcul. Consultaţi numărul din dreapta fiecărui titlu din 
manualul de utilizare.
După citirea acestui manual, păstraţi-l într-un loc adecvat pentru consultare 
viitoare.

Instrucţiuni de utilizare
• Nu purtaţi calculatorul în buzunarul de la spate al pantalonilor întrucât se poate 

distruge atunci când vă aşezaţi. Ecranul este fabricat din sticlă şi este foarte 
fragil.

• ţineţi calculatorul departe de călduri extreme, de ex., pe bordul unei maşini 
sau în apropierea unui calorifer. Evitaţi mediile cu umiditate excesivă sau pline 
de praf.

• Având în vedere că produsul nu este impermeabil, evitaţi să-l utilizaţi sau să-l 
depozitaţi în locuri în care poate fi stropit cu lichide, de exemplu cu apă. Ploaia, 
jeturile de apă, sucul, cafeaua, aburii, transpiraţia etc. pot de asemenea cauza 
defecţiuni.

• Curățați cu o lavetă moale, uscată. Nu utilizați solvenți sau o lavetă umedă. 
Evitați utilizarea unei lavete abrazive sau a oricărui alt obiect care ar putea 
cauza zgârieturi.

• Aveţi grijă ca produsul să nu cadă pe jos; nu forţaţi aparatul.
• Nu aruncaţi niciodată bateriile în foc.
• Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor.
• Acest produs, inclusiv accesoriile, sunt supuse modificărilor pentru îmbunătăţi-

re fără notificare prealabilă.
NOTIFICARE

• SHARP nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice daune economice 
sau materiale, incidentale sau de consecinţă rezultate în urma utilizării 
necorespunzătoare şi / sau defecţiunilor acestui produs şi a accesoriilor sale, 
cu excepţia cazului în care o astfel de responsabilitate este admisă prin lege.  

♦ Apăsaţi butonul RESETARE (de pe partea posterioară) cu vârful unui creion 
sau cu ajutorul unui obiect similar, numai în cazurile următoare:
• Atunci când folosiţi calculatorul pentru prima dată
• După schimbarea bateriei
• Pentru a şterge tot conţinutul memoriei
• Atunci când apar condiţii anormale şi nicio tastă nu mai funcţionează
Nu folosiţi obiecte cu vârfuri ascuţite sau care se pot rupe. Reţineţi faptul că 
dacă apăsaţi butonul RESETARE, se pierd toate datele stocate în memorie.

Dacă sunt necesare operaţiuni de întreţinere pentru acest calculator, acestea 
pot fi efectuate doar de către reprezentanţii SHARP, un atelier de service reco-
mandat de SHARP sau un service de reparaţii SHARP, dacă este disponibil.

Carcasă fixă

ECRAN
• Sistem cu virgulă mobilă

Simbol

• Sistem de notaţie ştiinţifică

Mantisă Exponent

• În timpul utilizării efective, nu toate simbolurile se afişează simultan.
Dacă valoarea mantisei nu se încadrează în domeniul ±0,000000001 – 

±9999999999, ecranul se modifică la notaţia ştiinţifică. Modul de afişare poate 
fi modificat în funcţie de scopul calculului.

2ndF: Apare atunci când se apasă @, indicând faptul că funcţiile afişate 
în portocaliu sunt active.

HYP: Indică faptul că h a fost apăsat, funcţiile hiperbolice sunt active. 
Dacă @H a fost apăsat, simbolurile 2ndF HYP apar, indicând 
faptul că funcţiile hiperbolice inverse sunt active.

DEG / RAD / GRAD: Indică unităţile unghiulare și modificările de fiecare dată 
când se apasă G. Setarea implicită este DEG.

( ): Apare atunci când se face un calcul cu paranteze prin apăsarea tastei 
(.

BIN: Indică faptul că s-a apăsat @ê. Modul sistem binar este 
selectat.

OCT: Indică faptul că s-a apăsat @î. Modul sistem octal este 
selectat.

HEX: Indică faptul că s-a apăsat @ì. Modul sistem hexazecimal este 
selectat.

CPLX : Indică faptul că s-a apăsat @π. Modul număr complex este 
selectat.

STAT : Indică faptul că s-a apăsat @Æ. Modul statistică este selectat.
M: Indică faptul că o valoare numerică a fost stocată în memoria 

independentă (M).
E: Apare atunci când este detectată o eroare.

ÎNAINTE DE UTILIZAREA CALCULATORULUI
Notaţiile cheie utilizate în acest manual
În acest manual, operaţiile cheie sunt descrise după cum urmează:

Determinarea A (HEX)
Determinarea π
Determinarea Exp

:
:
:

A
@V
E

• Pentru utilizarea funcţiilor marcate cu portocaliu deasupra tastei, trebuie să 
apăsaţi înainte tasta @. Când specificaţi memoria, apăsaţi înainte K. 
Cifrele pentru introducerea valorilor nu sunt reprezentate ca şi taste, ci ca 
numere ordinare.

Pornirea şi oprirea
Apăsaţi N pentru a porni calculatorul. Apăsaţi @F pentru a opri 
calculatorul.

Ştergerea datelor introduse şi a memoriei
• Apăsaţi N pentru a șterge datele introduse, cu excepţia unei valori numeri-

ce din memoria independentă şi datele statistice.
• Apăsați æ pentru a șterge numărul introdus înainte de utilizarea tastei 

funcţionale.
• În cazul corectării unei cifre din numărul introdus, apăsați ø (tasta shift din 

dreapta).

Niveluri de prioritate în calcul
Acest calculator efectuează operaţiile în funcţie de prioritatea următoare:

 Funcţii cum ar fi şi, x2 ir %
 yx, x y
 ×, ÷
 +, −
 =, M+ și alte instrucţiuni de încheiere a calculului

• Calculele care au același nivel de prioritate sunt realizate în secvenţă.
• Dacă se folosesc paranteze, calculele dintre paranteze au prioritate faţă de 

orice alte calcule.
• Parantezele pot fi utilizate în mod continuu până la de 15 ori, cu excepţia 

cazului în care calculele în curs sunt mai mult de 4.

SETAREA INIȚIALĂ
Selectarea modului

Modul normal: N
Se utilizează pentru a efectua operații aritmetice și calcule cu funcții. BIN, OCT, 
HEX, CPLX  și STAT  nu sunt afișate.
Modul sistem binar, octal, zecimal sau hexazecimal:
@ê, @î, @í sau @ì.

Modul număr complex: @π
Se utilizează pentru a efectua operaţii aritmetice cu numere complexe. Pentru a 
şterge acest mod, apăsaţi @π.

Modul Statistici: @Æ
Se utilizează pentru a efectua calcule statistice. Pentru a şterge acest mod, 
apăsaţi @Æ.
Atunci când se efectuează selectarea modului, datele statistice vor fi șterse 
chiar și când selectaţi din nou acelaşi mod.

• Dacă apăsaţi F sau funcţia de oprire automată, modul este şters şi se 
revine la modul normal.

Selectarea notaţiei de afişare şi a zecimalelor
• Când rezultatul calculului este afişat în sistemul cu virgulă mobilă, dacă apăsaţi 
∞, rezultatul este afişat în sistemul de notaţie ştiinţifică. Dacă apăsaţi ∞ 
încă o dată, se afişează rezultatul din nou în sistemul cu virgulă mobilă..

• Dacă apăsaţi @i și orice valoare între 0 şi 9, se specifică numărul de 
zecimale din rezultatul calculului. Pentru a şterge setarea zecimalelor, apăsaţi 
@i..

100000÷3=
[Virgulă mobilă] 
[TAB setat la 2]
→[Notaţie ştiinţifică]
→[Virgulă mobilă]

ª100000/3=
@i2
∞
∞02
”@i.

33333.33333
33333.33

3.33 04
33333.33333

• Dacă valoarea pentru sistemul cu virgulă mobilă nu se încadrează în domeniul 
următor, calculatorul va afișa rezultatul folosind sistemul cu notaţie ştiinţifică:
0.000000001 ≤ |x| ≤ 9999999999

Determinarea unităţii unghiulare
În acest calculator, pot fi specificate următoarele trei unităţi unghiulare (grade 
sexagesimale, radiani şi grade centezimale).

Apăsaţi G

CALCULE ȘTIINȚIFICE
• Calculaţi în modul normal.
• În fiecare exemplu, apăsaţi N pentru a şterge ecranul mai întâi.

Operaţii aritmetice
• Parantezele de închidere ) chiar înainte de = sau ; pot fi omise.
• Dacă introduceţi doar o zecimală, nu trebuie să apăsați 0 înainte de ..

Calcule cu constante  
• În cazul calculelor cu constante, operandul sumei devine o constantă. Scăde-

rea şi împărţirea se realizează în acelaşi mod. Pentru înmulţire, deînmulţitul 
devine o constantă.

Funcţii  
• Consultaţi exemplele de calcule pentru fiecare funcţie.
• Pentru majoritatea calculelor care utilizează funcţii, introduceţi valorile numeri-

ce înainte de a apăsa tasta funcţională.

Numere aleatorii
Un număr pseudo-aleatoriu cu trei cifre semnificative poate fi generat apăsând 
@`. Generarea numerelor aleatorii nu este posibilă atunci când este 
setat modul binar / octal / hexazecimal.

Conversii unităţi unghiulare  
De fiecare dată când se apasă @ , unitatea unghiulară se modifică în 
secvenţă.

Calcule de memorie
Acest calculator are o memorie independentă (M). Este disponibilă în modul 
normal și în modul sistemului binar, octal, hexazecimal.
• Memoria independentă este indicată prin trei taste: O, R, ;.

Înainte de a începe un calcul, ştergeţi memoria apăsând N și O.
• O valoare poate fi adăugată sau scăzută dintr-o valoare existentă în memorie. 

Atunci când se scade un număr din memorie, apăsaţi ± şi ;.
• Conţinutul memoriei este păstrat chiar și când calculatorul este oprit. O valoare 

memorată va rămâne în aceasta până când va fi schimbată sau până când 
bateriile se descarcă.

Calcule în lanţ
Acest calculator permite utilizarea rezultatului calculului anterior la calculul 
următor.
Rezultatul calculului anterior nu va fi reafişat după introducerea mai multor 
instrucţiuni.

Calcule zecimale, sexagesimale şi ale timpului
Acest calculator efectuează conversia zecimal la sexagesimal şi sexagesimal la 
zecimal. În plus, cele patru operaţii aritmetice de bază și calculele de memorie 
pot fi realizate folosind sistemul sexagesimal.
Notaţia pentru sexagesimal este după cum urmează:

Grad
Minut

Secundă

Observaţie: Atunci când rezultatul calculului sau conversiei este convertit, se 
poate produce un rezidual.

Conversii coordonate
• Înainte de a realiza un calcul, selectaţi unitatea unghiulară.

Coordonată 
rectangulară

Coordonată polară

OPERAȚII BINARE, OCTALE, ZECIMALE
ȘI HEXAZECIMALE (BAZA N)
Acest calculator poate efectua cele patru operaţii aritmetice de bază, calcule 
cu paranteze şi calcule de memorie folosind numere binare, octale, zecimale şi 
hexazecimale.
Atunci când efectuaţi calculele în fiecare sistem, mai întâi setați calculatorul în 
modul dorit înainte de a introduce numere.
De asemenea, poate efectua conversii între numere exprimate în sistemele 
binar, octal, zecimal şi hexazecimal.
Conversia la fiecare sistem se realizează cu tastele următoare:
@ê: Converteşte la sistemul binar. Apare „BIN“.
@î: Converteşte la sistemul octal. Apare „OCT“.
@ì: Converteşte la sistemul hexazecimal. Apare „HEX“.
@í: Converteşte la sistemul zecimal. „BIN“, „OCT“ şi „HEX“ dispar de pe 

ecran.
Conversia se realizează pe valoarea afişată atunci când se apasă aceste taste.
Observație: În acest calculator, numerele hexazecimale A – F sunt introduse prin 

apăsarea tastelor , , , ,  și  și 
sunt afișate după cum urmează: A → ï, B → ñ, C → ó, D → ò, 
E → ô, F → ö

În sistemele binar, octal și hexazecimal, se pot introduce părţi fracţionare. Atunci 
când un număr zecimal cu o parte fracţionară este convertit într-un număr binar, 
octal sau hexazecimal, partea fracţionară va fi trunchiată. În mod similar, atunci 
când rezultatul unui calcul binar, octal sau hexazecimal include o parte fracţio-
nară , partea fracţionară va fi trunchiată. În sistemele binar, octal şi hexazecimal, 
numerele negative sunt afişate ca un complement.

CALCULE CU NUMERE COMPLEXE
Pentru a efectua adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea folosind numere 
complexe, apăsaţi @  pentru a selecta modul CPLX.
• Un număr complex este reprezentat în formatul a + bi. „a” reprezintă partea 

reală iar „bi” partea imaginară. La introducerea părţii reale, după introducerea 
numărului, apăsați a. La introducerea părţii imaginare, după introducerea 
numărului, apăsați b. Pentru a obţine rezultatul, apăsați =.

• Imediat după finalizarea calculului, puteţi afişa din nou valoarea părţii reale cu 
a, iar valoarea părţii imaginare cu b.

• Dacă numerele complexe sunt reprezentate ca și coordonate polare, apăsați 
@} după ce sunt introduse cua și b.

CALCULE STATISTICE
Apăsaţi @Æ pentru a selecta modul statistici.
Se pot obţine următoarele statistici:

Media eşantioanelor (date x)

sx Abatere standard a eşantionului (date x)

σx Abatere standard a populaţiei (date x)

n Număr de eşantioane

Σx Suma eşantioanelor (date x)

Σx2 Suma pătratelor eşantioanelor (date x)



Introducerea şi corectarea datelor
Înainte de a introduce date noi, ştergeţi conţinutul memoriei.

[Introducerea datelor]
Data k
Data  frecvenţă k (pentru a introduce multipli ai aceleiaşi date)

[Corectarea datelor]
Corectare înainte de a apăsa k:

Ştergereadatelor incorecte cu N.
Corectare după apăsarea k:

Reintroduceţi datele de corectat şi apăsaţi @J.
• Numărul afişat după apăsarea k sau @J în timpul introducerii sau 

corectării datelor este numărul de eşantioane (n).

Formule pentru calcul statistic
O eroare va apărea dacă:
• Valoarea absolută a rezultatului intermediar sau al rezultatului calculului este 

egală cu sau este mai mare decât 1 × 10100.
• Numitorul este zero.
• S-a încercat calcularea rădăcinii pătratice a unui număr negativ.

ERORI ȘI DOMENII DE CALCUL
Erori
O eroare apare dacă o operaţie depăşeşte domeniile de calcul sau dacă se 
încearcă o operaţie ilegală din punct de vedere matematic. În caz de eroare, 
ecranul va indica „E”.
O eroare poate fi ştearsă apăsând N.

Domenii de calcul
• În domeniile specificate, acest calculator are o precizie de ±1 până la a 

10-a cifră a mantisei. Cu toate acestea, în timpul calculelor progresive, o 
eroare de calcul creşte odată cu acumularea erorilor pentru fiecare cal-
cul. (Acest lucru este valabil şi pentru calculele yx, x , n!, ex, In, matrice / 
listă etc., unde calculele progresive se realizează intern.)
În plus, erorile de calcul sunt mai mari şi se acumulează în apropierea 
unor puncte de inflexiune şi a punctelor singulare ale funcţiilor..

• Domenii de calcul
±10−99 ~ ±9,999999999 ×1099 ir 0.
Dacă valoarea absolută a unei date introduse sau a unui rezultat final sau 
intermediar al unui calcul este mai mică decât 10–99, valoarea este considerată 
0 în calcule şi pe ecran.

SCHIMBAREA BATERIILOR
Instrucţiuni privind schimbarea bateriilor
Manipularea necorespunzătoare a bateriilor poate cauza scurgeri de electrolit 
sau explozie. Asiguraţi-vă că următoarele reguli de manipulare sunt respectate:
• Înlocuiţi ambele baterii în acelaşi timp.
• Nu amestecați bateriile noi cu cele vechi.
• Asiguraţi-vă că bateriile noi sunt de tipul corect.
• Când introduceţi bateria, orientaţi-o corespunzător aşa cum se indică în 

calculator.
• Bateriile sunt instalate din fabrică înainte de expediere și se pot descărca 

înainte de a-și atinge durata de viaţă menţionată în specificaţii.

Când trebuie schimbate bateriile
În cazul în care ecranul are contrast slab, bateriile trebuie schimbate.

Atenţionări
• Dacă lichidul care se scurge dintr-o baterie pătrunde accidental în ochi, se pot 

produce leziuni grave. În acest caz, spălaţi ochii cu apă curată şi consultaţi 
imediat un medic.

• Dacă lichidul care se scurge dintr-o baterie intră în contact cu pielea sau 
îmbrăcămintea, spălaţi-le imediat cu apă curată.

• Scoateţi bateria şi depozitaţi-o într-un loc sigur atunci când nu utilizaţi produsul 
o perioadă îndelungată de timp, pentru a evita daune provocate de scurgerea 
bateriei.

• Nu lăsaţi o baterie descărcată în interiorul produsului.
• Nu introduceţi baterii parţial uzate şi asiguraţi-vă că nu amestecați baterii de 

tipuri diferite.
• Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor.
• Bateriile descărcate rămase în calculator se pot scurge şi pot deteriora 

calculatorul.
• Riscul de explozie poate fi cauzat de manipularea incorectă.
• Nu aruncaţi bateriile în foc întrucât acestea pot exploda.

Procedura de schimbare
1. Opriţi calculatorul apăsând F.
2. Îndepărtaţi cele două şuruburi. (Fig. 1)
3. Ridicaţi capacul compartimentului bateriei pentru a-l îndepărta.
4. Îndepărtați bateriile uzate, apoi înlocuiţi-le cu două baterii noi, cu capetele 

pozitive (+) orientate în sus. (Fig. 2)
5. Înlocuiţi capacul şi şuruburile.
6. Apăsaţi butonul RESETARE (de pe partea posterioară) cu vârful unui creion 

sau cu ajutorul unui obiect similar.
• Asiguraţi-vă că ecranul este afişat aşa cum se indică mai jos. În caz contrar, 

scoateţi bateria, introduceţi-o din nou şi verificaţi ecranul încă o dată.

Fig. 1 Fig. 2

Funcţia de oprire automată
Pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei, acest calculator se va opri automat 
dacă timp de 7 minute nu a fost apăsată nicio tastă.

SPECIFICAȚII
Calcule: Calcule specifice, calcule cu numere binare / 

octale / hexazecimale, calcule cu numere 
complexe, calcule statistice etc.

Calcule interne Mantise de până la 12 cifre
Operaţii în curs de rezolvare: 4 calcule
Sursă de alimentare: 3V  (CC): 

baterii alcaline (LR1130 sau similară) × 2
Durata de funcţionare: Aproximativ 1.800 ore atunci când afişează 

continuu 55555. la 25°C (77°F), folosind numai 
bateria alcalină

Temperatura de funcţionare: 0°C – 40°C (32°F – 104°F)
Dimensiuni externe: 75 mm × 144 mm × 10 mm
Greutate: Aproximativ 72 g (cu baterie)
Accesorii 2 × baterii (montată), manual de utilizare şi 

carcasă fixă

PENTRU MAI MULTE INFORMAţII
Accesaţi pagina noastră web: http://www.sharp-calculators.com/


