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1 Biztonsági tudnivalók 
Kérjük, olvassa alaposan végig a használati útmutatót. 
Az Ön számológépe egy nagyon finom készülék. Amennyiben a számológép elromlana, 
annak javításával ne próbálkozzon. Ha a készülék javításra szorul, vigye el a számológépet 
a szakszervizbe vagy vigye vissza a boltba, ahol vásárolta. Soha ne próbálja meg szétnyitni 
a számológépet csavarhúzóval, gemkapoccsal vagy egyéb fém eszközzel. Ezek kárt 
okozhatnak benne, és fennáll az áramütés veszélye is. Használat után mindig kapcsolja ki a 
számológépet. A számológépet száraz ruhával tisztítsa meg a portól. Soha ne használjon 
vizet, oldószereket, mint pl. festékhígítót vagy alkoholt a számológép tisztításához. A 
pénztárgép teljes áramtalanításához, húzza ki az elektromos kábel dugóját az aljzatból. A 
pénztárgépet ne tegye ki túlzott hőnek. 

 Mielőtt az elektromos hálózatra csatlakoztatná a számológépet, ellenőrizze, hogy a 
 számológép adattábláján megadott feszültség és frekvencia értékek megegyeznek-e 
 helyi hálózati értékekkel. 

 A bekapcsolt számológépet ne takarja le, mert ez túlhevüléshez vezethet. 

 A számológép külsejének tisztításához ne használjon szerves oldószereket, például 
 alkoholt. 

 Ne hagyja, és ne használja a számológépet olyan helyen, ahol közvetlen 
napsugárzás  éri. A számológépet lehetőleg ne tegye ki hirtelen hőmérsékletváltozásoknak, 
magas  páratartalomnak és a szennyezett környezetnek. 

 A számológép javítását kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező személy 
 végezheti. 

 Kérem, a jelen tájékoztató végén szereplő számítások elvégzéséhez kapcsolja be a 
nyomtatót. Egy rajz megmutatja Önnek, hogy a kapcsolót milyen  helyzetbe kell állítania, ha 
a számítás elvégzése közben szeretne azon változtatni. 

 Az OFF/ON/P/CONV (be/ki/nyomtató/átváltás) kapcsoló a billentyűzet felett található. 
 A számológép bekapcsolásakor a belső memória törlődik. És a számológép 
 használatra kész.  

 Áramütésveszély. Ne próbálkozzon a készülék egyetlen részének javításával sem! 
 Annak javítását bízza szakemberre! 

 A dugaszoló aljzatnak a készülék közelében kell lennie, mégpedig könnyen elérhető 
 helyen. Vészhelyzet esetén így biztosítható a számológép áramellátásának 
 megszűntetése. 

 Ne tegye ki a számológépet túlzott füstnek, pornak, kosznak, rezgésnek, ütődésnek, 
 vegyi anyagoknak, nedvességnek, hőnek vagy közvetlen napsugárzásnak. 

 Figyelem: Az áramellátás megszüntetését, azaz a dugaszoló aljzatból történő kihúzást 
követően minden adat visszanyerhető. 
Rendeltetésszerű használat 
 A nyomtatós számológépet kizárólag belső térben, irodában szabad használni. 
 Minden egyéb használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. 
Fontos szállítással kapcsolatos tudnivalók 
 Amennyiben szállítás közben a készülék megsérülne, azt a csomagolással, 
 használati utasítással és kiegészítőkkel vissza kell küldeni. 
Tisztítás 
 Időnként nedves ronggyal meg kell tisztítani a készüléket. A tisztításhoz soha ne 
 használjon tisztítószereket vagy vegyszereket. 
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Hulladékkezelési tudnivalók 
Amennyiben meg szeretne szabadulni a számológéptől, vigye azt a helyi hulladékkezelő által 
meghatározott helyre (pl. szelektív hulladékgyűjtő központ). A lentebb látható jelzés felhívja a 

figyelmet, hogy az eszköz nem dobható ki a háztartási szeméttel! Az elektronikai   
és elektromos eszközök ártalmatlanítására vonatkozó törvény alapján a tulajdonosoknak 
kötelező az elektronikus és elektromos eszközöket külön hulladéktárolóban elhelyezni. 
A csomagolóanyagokat a helyi szabályozás szerint kell elhelyezni. 
Az elemeket/akkukat ne dobja a háztartási szemétbe. Kifejezetten ezek gyűjtésére szolgáló 
ládák vannak kihelyezve bizonyos helyszíneken (szupermarketekben, elektronikai 
szaküzletekben). 
A papírtekercs behelyezése és cseréje 
1.     Egy ollóval vágja le derékszögben a papírtekercs végét, és helyezze be a nyílásba. 
2.     Kapcsolja be a POWER ON (BEKAPCSOLÁS) kapcsolót, és nyomja meg a 
 papíradagolás billentyűt, amíg a papír meg nem jelenik a számológép másik végén. 
3.     Nyissa fel a papírtekercstartó fedelét, és enyhén húzza szét a papírtekercstartókat. 
 Most helyezze be a papírtekercset a tartóba. 
4.     A papírtekercs eltávolítása: Vágja el a papírt a tekercsen, és húzza a papírt a 
 számológép eleje felé. Majd távolítsa el a tekercset. 

 Figyelem: A nyomtató megrongálódhat, ha a papírt a gép hátulja felől húzza ki. 

 
A festékszalag cseréje 
1.     Kapcsolja ki a számológépet a POWER OFF (KIKAPCSOLÁS) billentyűvel. 
2.     Távolítsa el a nyomtató fedelét. 
3.     A két tekercsorsó eltávolításához mozgassa meg az orsótartót. 
4.     Helyezze be az új orsókat. Úgy helyezze be, hogy a szalag fekete oldala nézzen 
 felfele, a szalag átmegy a szalagvezetőn a helyes irányban. 
    Megfelelő irány  Nem megfelelő irány 
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2 Billentyűzet, Kijelző és Kapcsolók  
Billentyűzet 

 
1. Tizedesvessző választó 11. Értékesítés 22. Numerikus billentyűzet 

2. Kerekítés választó 12. Árrés 23. Kivonás 

3. Tételszámláló kapcsoló 13. Tarifa 24. Hozzáadás 

4. Végösszeg kapcsoló 14. Nem hozzáadás / Dátum 25. Végösszeg 

5. Ki, Be, Nyomtatás, 
Valutaátváltás kapcsoló 

15. Osztás 26. Részösszeg 

6. Papíradagolás 16. Egyenlő 27. Összeg 

7. Visszaléptetés 17. Szorzás 28. Memória végösszeg / C1 

8. Adó + 18. Törlés/Bevitel törlése 29. Memória részösszeg / C2 

9. Adó - 19. Előjel megváltoztatása 30. Memória kivonás / C3 

10. Költség 20. Százalék 31. Memória összeadás / € 

 21. Delta százalék  
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Kijelző 

 
Jelzések 
 "-" Mínusz jel: 
  A negatív eredményeket a számológép a mínusz jellel jelöli a kijelzőn, és piros 
  felirattal a nyomtatón. 
 "M" Memória jelzés: 
  Az "M" azt jelzi a kijelzőn, hogy a memóriában egy szám el lett tárolva. 
 "E" Hiba/Túlcsordulás 
  Az "E" a nullával történő osztáskor jelenik meg, vagy kapacitás-túllépéskor 
  jelenik  meg. 
 
Kapcsolók 
 
Tizedesvessző-választó 
 A 0 2 3 4 F Tizedesvessző-választó 
 Meghatározza, a tizedesvessző után mennyi számjegy jelenjen meg a kijelzőn. 
 A (hozzáadás üzemmód) 
 A tizedesvessző után automatikusan két számjegy jelenik meg összeadásnál és 
 kivonásnál. Lehetséges a tizedesvessző helyének egyéni beállítása is; ezt a 
 tizedesvessző billentyűvel lehet beállítani a kívánt helyre. Minden eredmény két 
 tizedes pontossággal szerepel a kijelzőn. 
 F Ez a beállítás lebegőpontos tizedesvesszőt jelent (legfeljebb 12). 
 Ha az eredmény több mint 12 számjegyű, a túlcsorduló részt elhagyja. Ebben az 
 üzemmódban a kerekítés funkció ki van kapcsolva. 
 0,2,3,4 Rögzített tizedesvessző üzemmód. 
 Ez a beállítás határozza meg a tizedesvesszőtől jobbra lévő számjegyek számát. 
 Ebben az üzemmódban az automatikus kerekítő funkció aktiválódik. 
Kerekítés-választó 

 5/4  Kerekítés kapcsoló 

  Abszolút felkerekítés. 
 5/4  Ennél a beállításnál, az összeg automatikusan fel- vagy lekerekítődik. 
 Ha az utolsó számjegyet egy 0 vagy 4 közötti érték követi, akkor az utolsó számjegy 
 változatlan marad. Ha azonban az utolsó számjegyet egy 5 és 9 közötti érték követi, 
 a számjegy fel lesz kerekítve. 

   Abszolút lekerekítés. 
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Tételszámláló üzemmód-választó 

 IC+  IC+/−  Tételszámláló kapcsoló 

    Számítás tételszámláló nélkül 
IC+   Számítás növekmény tételszámlálóval 
IC+/−   Számítás növekmény/csökkenés tételszámlálóval. 

Példa IC+-ra: Példa IC+/−-ra: 

1. +  1. + 

2. +  2. + 

3. +  3. + 

4. -  4. - 

5. −  5. − 

005  001 

3.  – T  3.  – T 

 
Végösszeg kapcsoló 

 GT  Végösszeg kapcsoló 

   Rendes számítási üzemmód memóriabillentyűkkel. 
GT  Végösszeg 
 Az összeadások és kivonások végeredményei a GT memóriában az előjelük alapján 
 automatikusan összeadódnak. A GT memória a [GT] billentyű segítségével 
 előhívható. 
 
Üzemmód, Szigma vagy Végösszeg üzemmód Választó 
OFF (KI) ON (BE) P (NYOMTATÁS) CONV (ÁTVÁLTÁS) Off (ki), Nincs nyomtatás, 
Nyomtatás, Valutaátváltás üzemmód választó 
OFF (KI) A számológép kikapcsol. 
ON (BE) A számológép nyomtatás nélküli üzemmódban bekapcsol. 
  A nyomtató csak akkor kezd működni, ha az adagolás billentyűt [#/D]  
  lenyomjuk.  
P  A nyomtató működik, amíg a számológép be van kapcsolva. 
CONV   Valutaátváltás üzemmód. 
  A memória billentyűk működése: [C1], [C2], [C3], és [€]. 
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3 Billentyűfunkciók 
[ ]   Papíradagolás billentyű 
  Ez a billentyű továbbítja a papírt a papírtekercsről. 

[ ]  Visszalépés billentyű 
  Az utolsó beírt számjegy ezzel a billentyűvel törölhető. Ez a funkció lehetővé 
  teszi a számológép használója számára a javítást anélkül, hogy az egész 
  számot be kelljen írnia. 
[TAX +] Az adó plusz billentyű 
  Ez számítja ki az adót is tartalmazó összeget az előzőleg megadott 
adókulccsal a   következőképpen: [RATE] és [TAX+] billentyű. 
[TAX −] Adó mínusz billentyű 
  Az adó nélküli összeg kiszámításához az előzőleg [RATE] és [TAX+]  
  billentyűk segítségével beállított adókulcs segítségével. 
[COST] Költség billentyű 
  Ez a billentyű az önköltségi ár beviteléhez, vagy a haszon nélküli összeg 
  kiszámításához használható. 
[SELL]  Értékesítés billentyű 
  Ez a billentyű az eladási ár beviteléhez, vagy a hasznot is tartalmazó összeg 
  kiszámításához használható. 
[MGN]  Árrés 
  Ezzel a billentyűvel lehet bevinni vagy kiszámítani az árrést. 
[RATE] Adókulcs beállítás billentyűk 
  Ezzel a billentyűvel lehet beállítani az adókulcsot. 
[#/D]  Nem hozzáadás / Dátum billentyű 
  Ez egy azonosítót nyomtat a papírtekercs bal oldalára, mint számlaazonosító 
  számot _#" megjelöléssel. 
[÷]  Osztás billentyű 
  Az osztás billentyű automatikusan és folyamatosan osztást hajt végre. Ezen 
  kívül, logikai köztes lépéseket is végrehajt. A [÷] billentyűvel a számológép 
  osztást is végez a [%], [M+], [M−], [x] vagy [÷] billentyű megnyomására.  
  Minden osztó tényező konstansként kerül tovább (kivéve az [M+] és [M−] 
  összegek), amíg a [x], [÷] vagy [CE/C] billentyűt meg nem nyomjuk. 
[=]  Egyenlőség billentyű 
  Hogy az eredményeket delta százalékban, bruttó árrésként, szorzatként vagy 
  osztásként megkapjuk. 
[x]  Szorzás billentyű 
  A szorzás billentyű automatikusan és folyamatosan osztást hajt végre. Ezen 
  kívül, logikai köztes lépéseket is végrehajt. A billentyűvel beírt vagy nyomtatott 
  számot konstans szorzóként használja. A [x] billentyűvel a számológép  
  szorzást is végez a [%], [M+], [M−], [x] vagy [÷] billentyű megnyomására. 
  Minden szorzó tényező konstansként kerül tovább (kivéve az [M+] és [M−] 
  összegek), amíg a [x], [÷] vagy [CE/C] billentyűt meg nem nyomjuk. 
[C/CE]  Törlés/Bevitel törlése billentyű 
  A billentyű egyszeri megnyomásával törölni tudjuk az aktuálisan beírtakat. 

  A gyűjtőhöz és számítási státuszhoz (kivéve a Memória gyűjtőt: [M  /M  ]) a 
  billentyű kétszeri megnyomásával. 
[+/−]  Előjel megváltoztatása billentyű 
  Az előjel megváltoztatása a kijelzőn. 
[%]  Százalék billentyű 
  Százalékszámítást végez, amikor az [x] vagy [÷] billentyűt használjuk. 
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[ % ] Delta százalék billentyű 
 Automatikusan összehasonlít két összeget, és kiszámítja a százalékváltozást. 

[0]−[9],[00] & [ ] Numerikus billentyűk és Tizedesvessző billentyű 
 Ez a számológép általános 10 számjegyű digitális billentyűzetet használ dupla nulla 
 billentyűvel és tizedesvessző billentyűvel. A számokat úgy kell beírni, ahogy írnánk 
 őket. 
 Amennyiben a Tizedesvessző billentyűt többször nyomjuk meg az aktuális bevitelkor, 
 az első tizedesvessző tekintendő érvényesnek. 
[−] Mínusz billentyű 
 Amennyiben ugyanazt az összeget több alkalommal szeretnénk kivonni (ismételt 
 kivonás), vigye be a számológépbe az összeget egyszer, majd nyomja le a [−] 
 annyiszor, amennyiszer kívánja. Ha ezt a billentyűt a [%] billentyű lenyomása után 
 egyből nyomja meg, akkor a százalék levonásként fog működni. 
[+ ] Plusz billentyű 
 Vigyen be egy összeget a számológépbe. Amennyiben ugyanazt az összeget több 
 alkalommal szeretnénk hozzáadni (ismételt hozzáadás), vigye be a számológépbe az 
 összeget egyszer, majd nyomja le a [+] annyiszor, amennyiszer kívánja. 
 Ha ezt a billentyűt a [%] billentyű lenyomása után egyből nyomja meg, akkor a 
százalék hozzáadásként fog működni. 
[GT] Végösszeg billentyű 
 Nyomtatás és a végösszeg memória törlése. 

[ ] Részösszeg billentyű 
 Ezzel a billentyűvel nyomtathat úgy, hogy a gyűjtő közben nem törlődik. 

[ ] Összeg billentyű 
 Nyomtatás és a gyűjtő törlése. Amennyiben ezt a billentyűt egyszerre nyomja meg a 
 „GT” billentyűvel, az eredmény automatikusan elraktározódik a GT (végösszeg) 
 memóriában.  

[M  /C1] Memória összeg billentyű 
 Kijelzi és nyomtatja a független memória tartalmát és törli is. 
 C1 billentyű 
 Pénznem billentyű Ezzel a billentyűvel vihet be egy számot a C1-be, és alakíthatja a 
 C1-et euróra,  C2, illetve C3 valutára. 
 Amennyiben az Alapértelmezett Valuta (€ billentyű), C2, vagy C3 még korábban 
 lenyomásra kerül, a kijelzőn szereplő számot C1 pénznemre váltja át. 

[M  /C2] Memória összeg billentyű 
 Kijelzi és nyomtatja a független memória tartalmát.  
 C2 billentyű 
 2. pénznem billentyű. Ezzel a billentyűvel vihet be egy számot a C2-be, és alakíthatja 
 a C2-et euróra, C1, illetve C3 valutára. 
 Amennyiben az Alapértelmezett Valuta (€ billentyű), C1, vagy C3 még korábban 
 lenyomásra kerül, a kijelzőn szereplő számot C2 pénznemre váltja át. 
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[M−/C3] Memória Mínusz billentyű 
  Kivonja az összeget a memóriából. Amennyiben folyamatban lévő számolás 
  van, a Memória Mínusz billentyű elvégzi a számolást, és kivonja az összeget a 
  memóriából. 
  C3 billentyű 
  3. pénznem billentyű. Ezzel a billentyűvel vihet be egy számot a C3-ba, és 
  alakíthatja a C3-at euróra, C1vagy C2 pénznemre. 
  Amennyiben az Alapértelmezett Valuta (€ billentyű), C1, vagy C2 még  
  korábban lenyomásra kerül, a kijelzőn szereplő számot C3 pénznemre váltja 
  át. 
[M+/€] Memória plusz billentyű 
  Bevisz egy összeget a számológépbe. Amennyiben folyamatban lévő  
  számolás van, a Memória Plusz billentyű elvégzi a számolást, és az összeget 
  a memóriában elraktározza.  
  €  billentyű 
  Alap pénznem billentyű Ezzel a billentyűvel vihet be egy számot euróba, és 
  válthatja át C1, C2 vagy C3 pénznemre. 
  Amennyiben C1, C2, vagy C3 billentyű még korábban lenyomásra kerül, a 
  kijelzőn szereplő számot euróra váltja át. 
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4 Műszaki adatok 
Hálózati áramellátás:  230 V~, 50/60 Hz 

Energiafogyasztás: 11 W 

Teljesítmény: Számítás: 12 számjegy 
Nyomtatott számjegyek: 12 számjegy 

Nyomtató:  2 szín 

Papírméret: 57,5 mm ± 0,5 mm 

Üzemi hőmérséklet:  0° −  40 °C 

Méret: 295 x 210 x 72 mm 

Tömeg: 1,53 kg 

  
Garancia 
Abban a rendkívüli esetben, ha az eszközzel műszaki hiba adódna, a következőket kell 
tennie: 

 Az eszközre vonatkozó garanciális időszak 24 hónap. 

 Őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát, és az eszköz eredeti csomagolását. 

 Amennyiben az eszköz meghibásodna, hívja segélyvonalunkat: 
+ 49 (0) 180 5 007514 

(Németországon kívül a hívás díja: plusz 0,14 euró hívásonként a németországi hívásdíjon 
felül.) 
Munkatársaink a legtöbb esetben megfelelő tanácsokkal tudnak szolgálni telefonon keresztül 
is. 

 Amennyiben a problémát nem sikerül orvosolni telefonon keresztül, kérjük, küldje 
 vissza az eszközt a következő címre: 

Service-Center Hattingen 
Weg zum Wasserwerk 10 

45525 Hattingen, Németország 
Garanciális javítást csak abban az esetben végzünk, ha a készülékkel együtt elküldi a 
vásárlási bizonylatot is. 
Megértését köszönjük. 
Szívélyes üdvözlettel: 
Az Ön Olympia Business Systems partnere 



Jegyzetek 


