


Návod na použitie

Funkcie:
 – Automatické vypínanie: kalkulačka sa automaticky vypne, ak ju 5-12 minút
  nepoužívate. 
 – Pamäť so štyrmi funkciami: sčítanie, odčítanie, vyvolanie a vymazanie.

Funkcie pamäte:
Stlačením tlačidla [M+] sa číslo zobrazené na displeji pripočíta k hodnote uloženej
v pamäti. Na displeji sa zobrazí nápis MEMORY.

Stlačením tlačidla [M–] sa číslo zobrazené na displeji odčíta od hodnoty uloženej
v pamäti. Na displeji sa zobrazí nápis MEMORY.

U typov VZ-127, VZ-136AP, VZ109 a GVA270
stlačením tlačidla [MRC] môžete vyvolať obsah pamäte, jeho opätovným stlačením
obsah pamäte vymažete.

U typov VA-430AP a VA-260,
stlačením tlačidla [MR] vyvoláte obsah pamäte, 
stlačením tlačidla [MC] vymažete obsah pamäte.

Výpočty:

 Example  Key Operation  Display
 6 + 7 = 13  [6][+][7][=]  13.
 10 – 4 = 6  [1][0][-][4][=] 6.
 7 x 5 = 35  [7][x][5][=] 35.
 14 ÷ 7 = 2  [1][4][÷][7][=] 2.
 √64  [6][4][√] 8.
 80 x 9 = 720 + [8][0][x][9][M+] 720.
 50 x 6 = 300 – [5][0][x][6][M-] 300.
 20 x 3 = 60 +  [2][0][x][3][M+] 60.
  [MRC] 480.

Výmena batérií:
Ak sú údaje na displeji zobrazené slabo, znamená to nízke napätie batérií. Môže to
viesť k chybným výpočtom a preto batérie čím skôr vymeňte.

 – Odskrutkujte skrutky na zadnej strane kalkulačky a odstráňte zadný panel.
 – Vyberte použité batérie.
 – Vložte nové batérie kladným pólom (+) smerom nahor.
 – Umiestnite späť zadný panel a zatiahnite skrutky.
 – Stlačte tlačidlo [ON].

Stolové a vreckové kalkulačky Victoria

Údržba:
 
 – Chráňte kalkulačku pred vlhkom. Ak sa do nej dostala voda, pred použitím ju
  bezpodmienečne vysušte.
 – Na čistenie kalkulačky nepoužívajte silné riedidlá.
 – Zabráňte pádu kalkulačky a nevystavujte ju mechanickému namáhaniu.
 – Vyhýbajte sa noseniu kalkulačky v zadnom vrecku alebo jej skladovaniu na
  takom mieste, kde sa môže ohnúť.

Prepínače desatinných miest (u typu VA-270):

Prepínač režimu zobrazenia desatinných miest:

“↓”: výsledok bude automaticky zaokrúhlený smerom nadol podľa nastavenia
prepínača pre určenie počtu desatinných miest.

 “5/4”: výsledok bude automaticky zaokrúhlený podľa nastavenia prepínača pre
určenie počtu desatinných miest.

Prepínač pre nastavenie počtu desatinných miest:

Tento prepínač určuje počet zohľadnených desatinných miest.

F: zobrazuje výsledok bez zaokrúhľovania.

4, 2, 0: určuje počet zobrazených desatinných miest v rôznych režimoch.

+: hodnota v tomto režime znamená stotinu. (Napríklad v prípade zadania 8 bude
 výsledok 0,08.)

Stlačením tlačidla ► sa posledný znak z displeja vymaže.

GT: celkový súčet (grand total)

Napríklad: 123 + 5 = 128
   = 133
GT     261
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