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Uživatelská příručka



Účel použití
Tento kalkulátor s tiskem je vhodný pouze pro interiérové obchodní 
účely. Jakékoliv jiné použití je považováno za nepřijatelné a nevhodné.

Obecné informace / Bezpečnostní pokyny
Vaše kalkulačka je vysoce sofistikované zařízení, nikdy se ji 
nepokoušejte opravovat sami. Pokud je oprava nutná, využijte služeb 
autorizovaného servisu nebo kontaktujte svého prodejce. Do kalkulačky 
nikdy nevkládejte kovové předměty (šroubováky, sponky apod.), které 
mohou ji poškodit nebo způsobit úraz elektrickým proudem. Po ukončení 
práce kalkulátor vždy vypněte. Čištění od prachu provádějte pouze 
suchým hadříkem a nikdy nepoužívejte rozpouštědla, ředidla nebo 
alkohol. Před čištěním vždy kalkulátor odpojte od napájení resp. 
napájecí kabel ze zásuvky. Kalkulátor nevystavujte nadměrným 
teplotám nebo na slunci.

Důležité upozornění
V případě poškození, vždy kalkulátor přepravujte v původním obalu 
včetně příslušenství a návodu.

Napájení
Před připojením kalkulačky k napájení, zkontrolujte, zda napětí a 
frekvence na typovém štítku odpovídá místnímu síťovému napětí.

Bezpečnostní upozornění
Zásuvka musí být pro případ nouze v blízkosti kalkulátoru a snadno 
přístupná pro umožnění rychlého odpojení z napětí.

Poznámka
Všechny údaje jsou uchovávány po odpojení ze zdroje.

Likvidace
Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné 
dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a 
elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své 
životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká 
Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního 
odpadu.



Popis kláves

Při provádění výpočtu stiskněte jednou pro vymazání poslední 
zadané hodnoty. Stiskněte znovu pro vymazání všech zadaných 
hodnot, s výjimkou paměti. Toto tlačítko se používá také pro 
vymazání chyby z displeje.

Numerické klávesy

Funkční klávesy

Změna znaménka, mění zobrazené číslo z kladného na záporné, a 
obráceně.

Posuv o řád: posouvá zobrazené číslo o jedno řádové místo doprava, 
ještě před stlačením funkční klávesy. Umožňuje provedení opravy 
nesprávně zadané číslice na určitém řádovém místě, aniž by bylo 
třeba vymazat celou hodnotu zobrazenou na displeji. 

Posuv papíru

Používá se pro přepočet měny.

COST SELL MARGIN  Funkce náklady, prodej, marže

Pro výpočet nákladů, prodejní ceny nebo ziskové marže.

Používá se pro nastavení datumu a času.

Používá se pro výpočet daně.

Používá se pro převod metrických jednotek.

Nesčítaní/tisk - Používá se pro tisk zobrazené informace na displeji, 
která nemá vliv na výpočet jako je například datum a výrobní čísla. 
Údaje jsou vytištěny na levé straně na papíru.

Mezisoučet

Výsledek s tiskem.

Vymazání paměti.

Vyvolání paměti.

Odečtení z paměti.

Přičtení do paměti.



Desetinná místa nastaveníe
A 0 2 3 F

 Nastavení pozice desetinné čárky (0 2 3 F) pro výsledky 
výpočtů.

Sčítání a odčítání jsou prováděny s automatickým 
výsledkem na 2-desetinná místa.

Všechny desetinné čísla až do 12 míst jsou vytištěny nebo 
zobrazeny.

 

A 0 2 3 F

 
 

A 0 2 3 F

 
 

Nastavení zaokrouhlení

5/4

 Zaokrouhlení nahoru , vypnuto (5/4) zaokroulení dolů ↑  ↓
 na přednastavený počet desetinných míst.

Měna/Sazba DPH/Položka/Tisk/Power ON/ OFF

CURRENCY RATE ITEM PRT ON OFF

  
Používá se pro nastavení/vyvolání funkce pro
přepočet měny.

CURRENCY RATE ITEM PRT ON OFF

 Používá se pro nastavení/vyvolání sazby DPH.

CURRENCY RATE ITEM PRT ON OFF

 Sčítání položek, stisknutí klávesy - a + je
 zaznamenáno (až do 999). Stisknutím klávesy
?   * , M? nebo M* vytiskne číslo položky na papír.

  
  
  

CURRENCY RATE ITEM PRT ON OFF

 Vstupy a výsledky budou zobrazeny a vytištěny.
  

CURRENCY RATE ITEM PRT ON OFF

 POWER ON - zapnutí kalkulátoru, vypínutí tisku.
  

CURRENCY RATE ITEM PRT ON OFF

 POWER OFF - vypnutí kalkulátoru.



Chybové podmínky při přeplnění
Když se objeví chyba v důsledku přeplnění, objeví se zcela vlevo na 
displeji chybové znaménko “E”. Vynulování proveďte stiskem kláves 
CE/C. Možné příčiny chyby přeplnění
  1. výsledek výpočtu má více než 12 míst
  2. Dělení nulou (0)
  3. Operace na kalkulátoru jsou rychlejší než jeho výkon. 

Specifikace
Zdroj: 4x AA, DC 6V / Adapter: DC 6V, 300 mA
Počítací kapacita: max. 12 míst
Rozměry: 245x150x57 (DxŠxV)
Tiskový váleček: IR40T
Papírová rolka: šíře 57 mm / Průměr rolky: 96mm

Poznámka
Pokud máte s kalkulačkou problémy, stiskněte tlačítko RESET na 
zadní straně kalkulačky. Po resetování je nutné nastavit datum, 
hodiny, měny a sazby daně znovu.

 

 

Výměna inkoustového válečku
1. Vypněte kalkulátor přepínačem do polohy POWER OFF.
2. Sejměte kryt tiskárny. (Obr. 1)
3. Vyjměte váleček z držáku. (Obr. 2)
4. Vložte a nainstalujte nový váleček do původní pozice. (Obr. 3)
5. Zasuňte zpět kryt tiskárny. (Obr. 4)

Instalace tiskové rolky
1. Zvedněte držák rolky nahoru. (Obr. 5)
2. Umístěte novou rolku do držáku. Okraj papíru by musí být

umístěn stejně jako na obrázku (Obr. 6)
3. Zasuňte papír do otvoru na zadní straně přístroje, jak je

znázorněno. (Obr. 7)
4. Zapněte kalkulátor přepínačem do polohy POWER ON.

Stiskněte tlačítko pro posun papíru.(Obr. 8)


