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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-márkakeres-
kedővel, a SHARP cég á l t a l 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

 : HÁLÓZATI KAPCSOLÓ; NYOMTATÁS- / 
TÉTELSZÁMLÁLÓ ÜZEMMÓD-VÁLASZTÓ:
“OFF“ : Kikapcsolva.
“•“ : Bekapcsolva. Nem nyomtatási üzemmódba 

kapcsolva.
“P“ : Bekapcsolva. Nyomtatási üzemmódba kapcsolva.
“P•IC“ : Bekapcsolva. Nyomtatás és tételszámlálás 

bekapcsolva.
1. Összeadás és kivonás esetén, a  gomb minden egyes 

megnyomásakor 1-gyel növekszik, a gomb  minden egyes 
megnyomásakor pedig 1-gyel csökken a tételszámláló értéke.
• A számított eredménnyel a tételszámláló értéke is nyomtatásra 

kerül.
• A , vagy   gombok megnyomásával örölheti a 

számlálót.
2. Ha a végösszeg / értékbeállítás üzemmód választó-gomb 

“BE” (GT) állásban van, a számláló megszámolja, hogy hány 
alkalommal került a számítási eredmény eltárolásra a végösszeg 
memóriában. A számláló értékének kinyomtatásához és törlésé-
hez nyomja meg a  gombot.

3. A memóriatétel számláló megadja, hányszor volt a  gomb 
megnyomva összeadáskor.
Megjegyzés:
• Minden egyes alkalommal, amikor az  gombot lenyomja 

kivonáskor, a számláló eggyel csökken.
• A számláló állása nyomtatásra kerül a memória előhívásakor.
• A  gomb megnyomásával törli a számlálót.

Megjegyzés:
A számláló maximum 3 számjegyű értéket tud kiírni (±999-ig). Ha 
a számláló értéke túlnő a maximum értéken, a számlálás nulláról 
indul újra.

 : SZÁMKEREKÍTÉS BEÁLLÍTÓ:
Példa: Állítsa a tizedes hely kapcsolót a 2-es állásba.
4 ÷ 9 = 0,444... ; 5 ÷ 9 = 0,555...

4  9 5  9 
0.45 0.56

5/4 0.44 0.56
0.44 0.55

Megjegyzés:
• Ha az egymást követő műveleteknél a  vagy  az gombokat 

használja, a szám lebegőpontosan kerül ki-jelzésre.
• Ha a tizedes hely kapcsoló “F” állásban van, a gép az eredményt 

lefelé kerekíti ( ).

 : VÉGÖSSZEG / ADÓKULCS ÜZEMMÓDBEÁLLÍTÓ:
“GT“ : Végösszeg (Grand Total).
“•“ : Meghatározatlan.
“RATE SET” : A százalékok tárolása előtt állítsa ezt a kapcsolót 

„RATE SET” állásba.
Adókulcs:
• Nyomja meg háromszor a  gombot, írja be 

az adókulcsot majd nyomja meg a  gombot.
• Maximum 4 számjegy tárolható el (a tizedes-

vesszőt nem számítva).
• Csak egy érték tárolható el. Új érték beírása 

esetén az előző törlésre kerül.
 : TIZEDESJEGY ÁLLÍTÓ:

“3 2 0“ : Előre beállítja, hogy hány tizedes pontosságú 
legyen az eredmény.

“F“ : Az eredmény a szabadon mozgó tizedes 
számrendszer benben jelenik meg.

“A” : A tizedes pont az összeadás és kivonás esetén 
automatikusan a beütött számjegy legutolsó 
számjegyétől számított második helyre kerül. A 
hozzáadás üzemmód hasznalatával lehetséges a 
számok összeadása és kivonása a tizedes pont 
kitétele nélkül. A ,  és  billentyűk hasz-
nálata automatikusan hatálytalanítja a hozzáadás 
üzemmódot és tizedes pontossággal jelenik meg 
az eredmény.

 : PAPÍRTOVÁBBÍTÓ GOMB
 : UTOLSÓ SZÁMJEGY MÓDOSÍTÁSA BILLENTYŰ
 : NEM HOZZÁADANDÓ / RÉSZEREDMÉNY GOMB:

Nem hozzáadandó : Ha egy begépelt szám után üti le ezt a 
billentyűt nyomtatás üzemmódban, akkor a bevitt 
szám a szalag bal oldalán kerül kinyomtatásra a 
“#” jellel együtt. Ez a billentyű akkor használatos, 
amikor a számításban nem szereplő adatokat 
kíván a szala-gra nyomtatni, mint például kód, 
dátum stb.

Részeredmény : Kivonás illetve összeadás esetén részöss-
zeg(ek) kiírására használatos. Ha a  vagy 

 után kerül megnyomásra, a részeredmény a 
papíron “◊” jellel együtt jelenik meg, a számítás 
pedig folytathato.

• Ezen gomb megnyomásával még nem nyomtatási üzemmódban is 
szimbólum nélkül kerül nyomtatásra a kijelzett szám.

 : BEÍRÁS TÖRLÉSE GOMB:
Nyomja meg kétszer ezt a gombot majd a  gombot és nyomta-
ssa ki az adó részletezést.

 : ÖSSZEG GOMB
 : EGYENLŐ BILLENTYŰ
 : JELVÁLTÓ BILLENTYŰ:

A számok előjelváltására használatos (pl. pozitívból negatívba és 
fordítva).

 : VÉGÖSSZEG MEMÓRIA TÖRLÉS BILLENTYŰ
 : RÉSZÖSSZEG MEMÓRIA TÖRLÉS BILLENTYŰ
 /  : ADÓ NÖVELVE / NÉLKÜL GOMB:

Ez a gomb adókulcs és árengedmény számításnál használatos.
 : ÁTLAGÉRTÉK BILLENTYŰ:

Átlagszámításra szolgál.
 : VÉGÖSSZEG BILLENTYŰ
 /  /  : ÖNKÖLTSÉGI ÁR BEÍRÓBILLENTYŰ / ELADÁSI ÁR 

BEÍRÓBILLENTYŰ / HASZON BEÍRÓBILLENTYŰ
 : A VISSZATÉRITENDŐ ÖSSZEG KISZÁMÍTÁSA:

• Ha szeretné kiszámítani a visszatérítendő összeget, elöször a 
fizetendő összeget hagyja kijelezni, majd adja meg a vevőtől átvett 
összeget, végül nyomja meg ezt a gombot. A visszatérítendő öss-
zeg a SZÁMKEREKÍTÉS BEÁLLÍTÓ és a TIZEDESJEGY ÁLLÍTÓ 
beállításoknál megadottak szerint kerül kiszámításra.

• Az összeadás vagy kivonás részeredménye a memóriában 
megőrződik.

• Ha a HÁLÓZATI KAPCSOLÓ, NYOMTATÁS-/TÉTELSZÁMLÁLÓ 
ÜZEMMÓD-VÁLASZTÓ a „P“ vagy „P•IC“ értékre van beállítva, 
akkor a vevő által átadott összeg a „• • • • • • • • • • • • •“ alatt a 
„CG“ rövidités mellett kerül kinyomtatásra.

KIJELZŐ
M : Első memória jel. Megjelenik, ha eltárolt egy számot az Első 

memóriában.
– : Mínusz jel. Negatív szám esetén jelenik meg.
G : Jelenik meg, amikor belépsz egy számot a számítás a teljes 

összeget.
E : Hiba jel. Túlcsordulás vagy egyéb hiba esetén jelenik meg.
TAX+ : Az ár tartalmazza az adót.
TAX– : Ár nélkül adókat.
TAX : Adókulcs.
• Használat közben nem egyszerre jelenik meg valamennyi szimbólum.

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: IR-40T (SHARP EA-772R, PRINT-RITE)

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

1. Állítsa a hálózati kapcsolót OFF (KI) állásba.
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.

1. ábra 2. ábra 3. ábra
A nyomtató mechanikájának tisztítása
Ha a nyomtatás huzamosabb használat után halvánnyá válik, tisztítsa meg a nyom-
tatóhengert 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.

A PAPÍRTEKERCS CSERÉJE
Soha ne használjon szakadt papírtekercset. Ezáltal elakadhat a papír.
A papírtekercs bevezető élét először mindig vágja le ollóval.
1. Helyezze a papírtekercs bevezető élét a nyílásba. (1. ábra)
2. Kapcsolja be a számológépet, és továbbítsa a papírt a  gomb nyomva 

tartásával. (2. ábra)
3. A fém papírtartót emelje meg és helyezze a tekercset a tartóra. (3. ábra)

1. ábra 2. ábra

3. ábra

NE HÚZZA KI HÁTRAFELÉ A PAPÍRT, MERT EZZEL KÁROSÍTHATJA A NYOM-
TATÓ 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.

• 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.

HÁLÓZATI ADAPTER CSATLAKOZTATÁSA (OPCIONÁLIS)
Ha hálózati adaptert csatlakoztat a számológéphez, az áramellátás automatikusan 
átvált szárazelemről hálózati ellátásra.
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 történik, az “E” jelenik 
meg a kijelzőn. Hiba esetén a memória tartalma megmarad.
Ha hiba esetén “0E” jelenik meg a kijelzőn, “– – – – – – –” piros színnel kerül kinyomta-
tásra. Ekkor a  gombbal kell törölni a számológép tartalmát.
Ritkán az is előfordul, hogy menetközben leáll a nyomtató és megjelenik az “E” 
kijelzes. Ez nem működési hiba, hanem az okozza, hogy a számológép valamilyen 
külső eredetű, erős elektromágneses zajnak vagy eletrosztatikus töltésnek van kitéve. 
Ebben az esetben nyomja meg a  billentyűt és ismételje meg a számítást előről.
A hibát okozhatja:
1. Ha az eredmény egész része hosszabb, mint 12 számjegy.
2. Ha a memória vagy a végösszeg memória tartalmának egész része hosszabb, mint 

12 számjegy.
(Pl.  999999999999  1 )

3. Nullával való osztás esetén.
(Pl. 5  0 )



MŰSZAKI ADATOK
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. 4.500 ora „55555.” kijelzese eseten, 25°C-on, csak alkali 

elem hasznalatakor
(a hasznalat modjatol es egyeb tenyezőktől fuggően valtozhat)

Méretek: 150 × 230 × 52 mm
Tömeg: kb. 455 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 ME-
GFELELŐ 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. Ellenőri-
zze, hogy a kijelzőn “0.” jelenik-e meg.

PÉLDASZÁMÍTÁSOK
1. Állítsa be a tizedes hely kapcsolót a példáknak megfelelően. A kerekítés kapcsolót 

állítsa “5/4” helyzetbe, ha nincs máshogy megadva.
2. Az átváltási kulcs beállítása üzemmód kapcsoló és a konstans/összeadási üzem-

mód kapcsoló “•” állásban legyen (kikapcsolva), ha másként nincs megadva.
3. A nyomtatás-/tételszámláló kapcsolót állítsa “P” helyzetbe, ha másként nincs 

jelezve.
4. Nyomja meg a   gombot.
5. Ha szám bevitele közben hiba történik, akkor nyomja meg a  vagy a  

gombot, és gépelje be a helyes értéket.
6. Az vételárak megadását követően, nyomja meg a ,  vagy  gombot, hogy 

bekapcsolja a Cost/Sell/Margin üzemmódot. Abban az esetben, ha számítást akar 
végezni, elöször nyomja meg a   gombot, ezzel kikapcsolja a Cost/Sell/
Margin üzemmódot

7. A példák a következő formában jelennek meg:

Művelet Nyomtatás Megjegyzés

ÖSSZADÁS ÉS KIVONÁS A TIZEDESVESSZŐ NÉLKÜLI MÓDBAN

*2:  bevitelnél a tizedespont nem használható

VEGYES SZÁMÍTÁSOK

KONSTANS SZÁMÍTÁSOK

SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

SZÁMÍTÁS A TÉTELSZÁMLÁLÓVAL

Számlaszám A számlák száma Összeg
1
2
3
4
5

1
1
1
1
1

$100.55
$200.00
$200.00
$400.55
$500.65

Összesen (a) (b)

MEMÓRIA

*3 A memória segítségével történő számítás megkezdése előtt nyomja meg a  
gombot a memória törléséhez

ÁTLAGÉRTÉK-SZÁMÍTÁS
Nap  Eladások
Hétfő  $123.15
Kedd  $118.00
Szerda  $131.58
Csütörtök  $125.02
Péntek  $158.25 .
Összeladás  $656.00 5 nap alatt
Eladások átlagos értéke $131.20

ADÓSZÁMÍTÁSOK
A. 5%-os adókulcs megadása. Számítsa ki 800 dollár adóját, és a teljes értéket adóval 

(adókulcs: 5%).

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



VÉGÖSSZEG (GRAND TOTAL)

ÖNKÖLTSÉGI ÁR / ELADÁSI ÁR / HASZONSZÁMÍTÁS
A. Határozza meg az önköltségi árat 30%-os haszonra, amikor az eladási 

ár 500 dollár.
 Eladási ár  Haszon  Önköltségi ár

• A tételek “30  500 ” sorrendben történő beírása szintén jó.
B. Határozza meg az eladási árat 30%-os haszonra, amikor az önköltségi 

ár 350 dollár.
 Önköltségi ár  Haszon  Eladási ár

• A tételek “30  350 ” sorrendben történő beírása szintén jó.
C. Határozza meg, hogy mennyi a haszon, amikor az önköltségi ár 350 dollár és az 

eladási ár 500 dollár.
 Önköltségi ár  Eladási ár  Haszon

Azt is számolja ki, hogy mennyi a haszon, amikor z önköltségi ár 250 dollár.

• A tételek “500  350 ” sorrendben történő beírása szintén jó.

• A beírt érték (beütése után nyomja meg a ,  vagy az  billentyűt) meg 
lesz őrizve a közbenső memóriában, így nem szükséges megint beírni, amikor 
újraszámolunk.

• Új tétel beírása, a gép ki-bekapcsolása vagy az “E” kijelzés megjelenése kitörli a 
közbenső memória tartalmát.

A VISSZAADANDÓ ÖSSZEG KISZÁMÍTÁSA
A. Ha a vevő átadott 100 USD és vásárolt három terméket 10 USD, 20 USD és 30 

USD értékben, mennyit kell visszaadnom?

B. Mennyit kell visszadnom a 100 USD ha a vevő 5 db 15 USD egységárú terméket 
vett?

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT A SZALAGOS ASZTALI SZÁMOLÓGÉPPEL
KAPCSOLATBAN A KÖVETKEZŐ HELYEN TALÁL:
http://www.sharp-calculators.com

Gyártó:
SHARP CORPORATION
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City
Osaka 590-8522, Japan

Európában képviselő:
Sharp Electronics Europe Ltd.
4 Furzeground Way, Stockley Park,
Uxbridge, Middlesex, UB11 1EZ, U.K.
http://www.sharp.euEurópai importőr:

MORAVIA Consulting spol. s r.o.,
Olomoucká 83, 627 00 Brno, Czech Republic
http://www.moravia-consulting.com


