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O Teclado da HP-41C no Modo Normal
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Desligue a HP-41C antes de remover ou inserir
qualquer das extensdes conectdveis! A mensagem
MEMORY LOST indica que a Memoria Continua
foi apagada.
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Operagdées ALPHA

O registrador ALPHA ¢é independente da pilha de
memoria automatica. Para se apresentar uma ca-

deia de caracteres ALPHA no visor, coloque a HP-
41C no modo ALPHA (pressione ) € a se-
guir pressione as teclas associadas aos caracteres
ALPHA desejados. Veja o teclado ALPHA na ilus-
tragdo acima, no verso da calculadora ou no Ma-

nual do Proprietdrio onde existe uma explicagdo de-
talhada sobre o mesmo.



Existem oito fungdes no modo ALPHA do teclado:

(aerend) , (asto) , (@RCY , BSY) , GBSO , €W ,
, . Além dessas, existem outras duas,

e que ndo estdo no teclado.

e sdo utilizadas par armazenar e recu-

perar cadeias de caracteres ALPHA nos registrado-

res de armazenamento de dados. Pressione l

nn, no modo ALPHA, para armazenar os seis carac-

teres mais a esquerda do registrador ALPHA no re-

gistrador indicado. Pressione B nn, no

modo ALPHA, para recuperar o conteudo do regis-

trador indicado no registrador ALPHA. des-

loca o conteudo do registrador ALPHA em seis ca-

racteres para a esquerda.

apaga o conteudo do registrador ALPHA e

coloca o contetido do registrador ALPHA

no Vvisor.
A comutagdo para entrada ou saida do modo

ALPHA,encerra a introdugdo de cadeias de carac-

teres ALPHA. Se vocé desejar adicionar uma dada

cadeia a uma outra contida no registrador ALPHA,

apos o término da introdugdo de uma cadeia de ca-

racteres ALPHA, pressione W e prossiga
inserindo os caracteres ALPHA desejados.
Num programa, interrompe a execucdo do

mesmo ¢ coloca o contetido do registrador ALPHA

no visor, como uma mensagem solicitando a intro-

dugdo de dados, etc.



Registradores de Armazenamento de
Dados e a Meméria de Programacéo

Registradores Primérios Registradores Extensiveis

de Armazenamento de de Armazenamento de

Dados (até 63 na HP-41C Dados (até um total de

bésica) 219)

R [ Ry]
Ro [ Ry]
R [ Ry]

Re ] Rew (]

Registradores da Pilha

de Meméria Automética

T ALPHA ]

00
0

z
Y

X LASTX 1]
(ULTIMO X)

Meméria de Programacéo

Até 319 registradores de
memoria de programagio

(até 63 na HP-41C basi-
ca).

H



Alocaclio de Registradores
Para determinar o nimero de registradores néo uti-
lizados, presentemente alocados como meméria de
programagio, simplesmente pressione @l ©J
& no modo PRGM. O visor apresentara 00 REG
nn. O numero indicado (nn), é o nimero de registra-
dores ndo utilizados que estdo sobrando na memo-
ria de programagao.
Para determinar o numero total de registradores
alocados como registradores de armazenamento de

dados, recupere, de maneira incremental crescente,

os registradores de armazenamento de dados de en-
dereco mais alto. Se ao ser tentada uma proximare-
cuperado, o visor apresentar a mensagem NONE-
XISTENT, esse numero de registrador representrara

o numero de registradores correntemente alocados
como de armazenamento de dados. Por exemplo:
Pressione Visor . .
®D 19 0.0000 Este registrador existe...

20 NONEXISTENT---porém o registrador
seguinte, nao. Isto
significa que existem 20
registradores de
armazenamento de
dados e os demais
constituem a memoria

de programagao.

Para especificar o numero de registradores de ar-
mazenamento de dados e de memoria de programa-
¢do, execute (5Z€) fornecendo um nimero de trés
digitos (000 a 318) o qual determinard a quantidade
desejada de registradores de armazenamento de da-
dos. Os demais registradores sdo alocados como
memoria de programagdo.

Especificacédo de Registrador
Qualquer fungdo que exija a especificacdo de um
registrador de armazenamento de dados, pode acei-
tar um numero de dois digitos correspondendo ao
enderego do registrador de armazenamento de da-
dos (00 a 99). Ao fornecer o endereco do registra-

dor, se vocé pressionar (3 seguido por X, Y, Z, T

5



ou L (para a LAST X), vocé estard especificando a

pilha operacional ou o registrador LAST X. Pressio-
nando @@ seguido por um nimero de dois digitos,
vocé estarda especificando um enderego indireto.
Os enderegos indiretos vélidos sdo os de 00 a 99. O

registrador indiretamente enderegado pode ser nu-
merado de 00 a 318. Presssionando-se @8 (3 segui-
dode X, Y, Z, T ou L, se especifica um enderego in-

direto nos registradores da pilha operacional ou no
ULTIMO X (LAST X).

indice Alfabético de Fungdes
As fungdes que tem um nome para execugdo pelo

teclado e outro para atribuigdo e execugdo pelo vi-
sor, estio abaixo relacionadas com os dois nomes

(por exemplo, no teclado e no visor). O
norhe para execucio pelo teclado ¢ mencionado em
primeiro lugar. Veja a descri¢io completa de todas
as fun¢bes da HP-41C no Manual do Proprietdrio e
Guia de Programacdo da HP-41C. Os asterisco ( *)
indica as fungdes cujo nome aparece impresso no

teclado no modo normal.

Valor absoluto

Corregdo de somatdério

Somatorio

Operador de adigdo

Avancgo do papel

Tecla do modo ALPHA

Tecla de saida do modo ALPHA

Tecla de entrada no modo ALPHA

Recuperagdo ALPHA

Deslocamento para a esquerda no

registrador ALPHA

Armazenamento ALPHA

Exibir ALPHA

*
k
¥

3
[E

RE
EE

Y=
EE

*

Antilogaritmo (comum) *[105 ou

Antilogaritmo (natural) *(€@) ou(Exx)
Antilogaritmo (para argumentos
pequenos)

Concatenar o conte(do do visor.
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Arco-cosseno

Arco-seno

Arco-tangente

Atribuir

Alarme ("'Beeper”)
Linha anterior

Listar o catalogo

Mudaro sinal

Apagar todos os registradores

de armazenamento de dados

Apagaro registrador ALPHA

Apagar o visor

Apagar o programa

Desativar o indicador do programa

Apagara pilha de memodria

automatica

Apagar os registradores

estatisticos

Apagaro registrador X

Copiar ou descarregar

Tecla de correcdo

Cosseno
Converter de decimal para octal

Decrementar e saltar se igual

Modo graus

Converter de graus para radianos

Suprimir linhas da meméria de

programagéo

Operador de divisdo

Fim do programa

Exibir no formato de engenharia

Introduzir expoenté

Introduzir em Y o contelGdo de X

Intercambiar os registradores X e Y

Intercambiar X com qualquer

registrador

Executar

Elevar a poténcia

Exponencial

Fatorial

 

* (s TJou (asin)
* (TAN~ OU

* (asN]
* (BeEP)
» [BsT]

* caraog oy [CAT)
* (CHS

* [€a)

CLP

*
*

BE
E”

FE
EE
RE
CR
E

B
EF

* [CLx g

*
x

*
%X

¥
k

*
*

x|
(2

43
-
>

o c

*Pou (21
*(€)ou (€21

FACT



Apresentacdo em ponto fixo

Testar a inatividade do indicador

Testar a inatividade do

indicador e desativé-lo

Testar a atividade do indicador

Testar a atividade do indicador

e desativa-lo

Parte fracionéaria de um nimero

Ir para

Ir para um rétulo de linha ou

rotulo ALPHA

Ir para o fim da memoéria de

programagéo

Modo grados

Converséo de horas decimais para

horas, minutos, segundos.

Adigdo de horas, minutos,

segundos

Subtragdo de horas, minutos,

segundos

Converséo de horas, minutos,

segundos para horas decimais.

Incrementar e saltar se maior

Parte inteira de um nimero

Rétulo
Logaritmo {(comum)

Logaritmo (natural)

Logaritmo (para argumentos

proximos a um)

Recuperar o contetdo do

registrador LAST X (ULTIMO X)

Média

Médulo (resta)

Operador de multiplicacéo

Converter de Octal para decimal

Compactar a memoéria de programagao

Pausa

Porcentagem

Variacéo porcentual

Pi

*
*

i
g8

ge
E

*
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Converséo de coordenadas polares

para retangulares

Desligar a calculadora

Tecla liga/desliga

Operacéo de funcionamento

continuo

Tecla do modo PRGM

Operacdo para criagdo de mensagem

para solicitagdo de dados, etc.

Modo radianos

Conversédo de radianos para graus

Recuperacéo

Reciproco

Conversdo de coordenadas

retangulares para polares

Retorno

Girar para baixo

Girar para cima

Arredondar

Executar/parar

Ativar indicador

Exibir em notacéo cientifica

Tecla de prefixo .

Operador unério do sinal de X

Seno

Tamanho da configuragdo dos

registradores

Linha & linha

Elevar ao quadrado

Raiz quadrada

Desvio padrdo

Especificagdo de registrador

estatistico

Parar

Armazenar

Adicdo com registrador de

armazenamento

Divisdo com registrador de

armazenamento

9
0

*

E
E
E

93
*

%

(%) ou (7X)

*
k

ok

ou [RON]

 

g
*

k
k

% b ~
]
o

B
EE
ge
Ee

o B

*

(x] ou
SDE

SQRT

e

)(@)
- (57

19(F ou [574)

E)®ou 5]



Multiplicagdo com registrador

de armazenamento (s79)) ou

Subtragdo com registrador de

armazenamento (s19)(=) ou

Operador de subtragdo *=
Tangente *

Tom do alarme ("beeper”)

Tecla do modo USER

Apresentar o contetdo do

registrador no visor

Teste condicional de X =Y

Teste condicional de X =0

Teste condicional de X>Y

Teste condicional de X> 0O

Teste condicional de X<'Y

Teste condicional de X< O

Teste condicional de XY

Teste condicional de X< 0

 

Teste condicional de X #Y X#Y?

Teste condicional de X # O X207

O Catélogo
Pressione @B 1 para rever todos os nomes
de programas que vocé armazenou na memoria de
programacao.
Pressione @B 2 para revertodas as fungdes

associadas as extenses atualmente conectadas.
Pressione @B 3 para rever todas as fungdes
padrdo da HP-41C.
Vocé pode interromper a listagem do catdlogo,
pressionando () . A seguir vocé pode utilizar

e para percorrer o catdlogo manual-
mente, linha a linha.
Pressione novamente para reiniciar a lista-
gem. Para encerrar a listagem do catdlogo, pressio-
ne e 3.
A medida que a listagem do catédlogo 1 se processa,
a HP-41C ¢é automaticamente posicionada na locali-
zagio do programa na memoria de programacio
correspondente ao nome do programa que estiver

sendo apresentado.
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Execucéo e Atribuicdo de Fungdes
Para executar uma fun¢io no modo normal, sim-

plesmente pressione a tecla correspondente, no
modo normal. Para executar qualquer fungdo vili-
da, pressione nome , forne-

cendo o nome adequado 4 fungdo (consulte o indice

alfabético de fungdes).
A maioria das fungdes padrdo da HP-41C podem
ser atribuidas a uma determinada tecla para execu-
¢do no modo USER (consulte o Indice Alfabético
de Fungdes na parte final do manual do proprietd-
rio). Todas as teclas, exceto BN , , ,

¢ @ aceitam a atribui¢do de fungdes.
Todos os rétulos ALPHA de programas que vocé
escreveu € armazenou na memoria de programa-
¢do, podem ser atribuidos a uma determinada tecla.
Para atribuir uma fun¢do ou um programa a uma
determinada tecla, pressione B
nome , fornecendo o nome da fun¢do ou

programa. A tecla é identificada na execugdo da
fun¢do atribuida por um cédigo de tecla de dois
digitos (as posigdes pré-fixadas sdo indicadas pelo
sinal de menos precedendo o cédigo da tecla).
Para fazer com que qualquertecla volte ao funcio-

_ namento habitual, pressione @B

e a tecla desejada.
Para executar qualquer fungdo ou programa através
de uma tecla que tenha sido redefinida, coloque
simplesmente a HP-41C no modo USER (pressione
USER) e pressione a tecla redefinida. O nome da
fungdo sera apresentado no visor se vocé mantiver a
tecla pressionada momentaneamente. Se vocé reti-
ver a tecla pressionada por mais de meio segundo, a
funcgdo serd anulada (NULL) e ndo serd executada

ao solta-la.
Operacdes Estatisticas
Existem seis registradores estatisticos usados para
somatorios e pelas fungdes estatisticas. A localiza-
¢do desses seis registradores ¢ controlada pela fun-
¢do . Quando vocé executa e forne-
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ce um enderego de dois digitos, este enderego espe-
cifica o inicio do bloco composto pelos seis registra-
dores estatisticos. Inicialmente os registradores es-
tatisticos sdo os de R;; a R|¢ . Pressionando-se
acumula-se, € pressionando-se EJ suprime-se a ulti-
ma acumulagio feita nos seguintes registradores:

Primeiro Registrador: Z x Quarto Registrador: Z y?
Segundo Registrador: Z x? Quinto Registrador: Z xy
Terceiro Registrador: Zy Sexto Registrador: n

Indicadores
A HP-41C possui 30 indicadores do usudrio e 26 in-
dicadores do sistema. Os indicadores do usuario po-
dem ser ativados,testados e desativados. Os indica-
dores do sistema podem ser apenas testados. As
fungdes dos indicadores disponiveis pelo teclado
sio BB (Set Flag = ativar o indicador), €9
(Clear Flag = desativar o indicador) ¢ (1) (Flag Set
test = teste para verificagdo de atividade do indica-
dor). As fungdes de indicadores ndo disponiveis no
teclado sdo (Flag Cleartest = teste para verifi-
cagdo da inatividade do indicador), (Flag Clear
test and Clear = testar a inatividade do indicador e
desativd-lo). Caso a resposta ao teste de um indica-
dor seja positiva, a execugdo do programa prosse-
gue com a préxima linha. Caso contririo, a linha se-
guinte do programa ¢ saltada antes do reinicio da
execucdo. Manualmente, pelo teclado, as respostas
ao teste de fungdes sdo exibidas no visor como YES

(sim) ¢ NO (ndo), e nenhuma linha de programa é
executada ou saltada. Os anincios 0 a4 do visor se
acendem quando os indicadores de 00 a 04 sdo ati-
vados.
 

 

 

  

SIM O Indicador NAO
I: esté ativado?

(Prossegue (Salta a linha
com a linha seguinte do

seguinte) programa)
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Nome do

Indicador

Indicadores

do Usuério

de Propésito

Geral (11)

Indicadores

do Usuério

de Proposito

Especial

(10)
Indicador de

Execucédo

Automética

(Indicador

de Propésito

Especial

namero 11)

Indicador de

Habilitacdo

Impressora

Indicador de

Introdugdo

Ndamerica

Indicador de

Nome do

Indicador

Indicador do

Catélogo

Indicadores

de

Periféricos

(b)

Indicadores

de NUmero de

Indicadores do Usuério

(00 a 29)

Namero do

Indicador

00a 10

11a20

M

21

22

Nome do Namero do

Indicador Indicador

Introducédo

ALPHA

Indicador

para Ignorar

Erro de

Ultrapassagem

dos Limites

da

Calculadora

Indicador

para Ignorar

Erro

Indicador do

Estado de

Audio

Indicador do modo

USER

Indicador

de Ponto

Decimal

Indicador de

Agrupamento

de Digitos

23

24

25

26

27

28

29

Indicadores do Sistema

(30 a 55)

Namero do

Indicador

30

31a2b

Nome do NaGmero do

Indicador Indicador

Digitos (4) 36a39

Indicadores

da Forma de

Apresentacdo 40 ( (Fx])

41( Eng )
Indicador

do modo

Radianos 42
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Indicadores do Sistema

(30 a 55)

Nome do NaGmero do Nome do Namero do

Indicador Indicador Indicador Indicador

Indicador Indicador de

do modo Bateria

Grados 43 Fraca 49

Indicador Indicador de

de Mensagens 50

Funcionamento Indicador SST 51

Continuo 44 Indicador

Indicador de do modo

Introdugéo PRGM 52

de Dados 45 Indicador de

Indicador de Entrada/Saida 53

Introdugédo Indicador

Parcial 46 de Pausa 54

Indicador de Indicador de

Operagédo Existéncia

Pré-fixada 47 da Impressora 55

Indicador do

modo ALPHA 48  
Informacéo sobre Programacéo
Para comegar um novo programa, pressione

- © @ . Istofaz com que a calculadora seja

posicionada no final da memoria de programagao e

informe a quantidade de registradores ndo utiliza-

dos que restam na memoria de programagédo (00

REG nn ).

Para introduzir um programa, coloque a HP-41C no

modo de programagdo (pressione PRGM) e pres-

sione as teclas associadas as fung¢des desejadas.

As fungdes que ndo estdo no teclado sdo introduzi-

das da mesma forma como sdo executadas pelo te-

clado (pressione nome ). No

modo USER, as fun¢des redefinidas sdo carregadas

na memoéria de programagdo assim que vocé pres-

siona as teclas associadas. Parafinalizar a introdu-
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¢do de um programa, pressione Wl 0o
para colocar uma instrugio no fim doprogra-
ma (também coloca a HP-41C no final da memoria
de programacio).
Os programas podem ser denominados com até sete
caracteres ALPHA. Para executar o programa,

pressione nome , fornecendo

o nome do programa. O programa é executado as-
sim que vocé introduz o nome e pressiona a tecla

. O programa também pode ser executado
atribuindo-se seu nome a uma dada tecla (pressione
. nome ), € a seguir
pressionando-se essa tecla no modo USER.

“Looping’’ Controlado
(Increment and Skip if Greater = incrementa e

salta se for maior) e (Decrement and Skip if
Equal = decrementa e salta se for igual) utilizam um
nimero que ¢é interpretado de uma meneira espe-
cial, para o controle de ciclos (“loops”) em progra-
mas. Esse niimero pode ser armazenado em qual-
quer registrador de armazenamento de dados. O

ssese
formato do numero ¢ iiiii.fffcc, onde:

iiiii ¢ o valor corrente do contador,

fff é o valor de teste do contador e

cc ¢ o valor do incrcmento.

A parcela iiiii do numero indica & HP-41C que vocé
deseja contar um nimero de vezes ao longo do ciclo
(“loop”) a partir desse niimero. Quando a parcela
iiiii excede cinco digitos, a parcela decimal (.fffec)
do ndmero é truncada a direita para cada caracter
de excesso de iiiii.
A parcela fff do nimero indica 4 HP-41C que vocé
deseja interromper a contagem quando esse valor
for atingido. O valor fff deve ser sempre especifica-
do com trés digitos (por exemplo, um valor fff = 10
deveria ser especificado com 010).
A parcela cc do nimero indica & calculadora como
vocé deseja contar. O valor atual deiiiii ¢ somado
ou subtraido do incremento cc. Se néo especificar

15



o valor de cc, a HP-41C assumird que vocé deseja
contar de um em um (cc = 01). O valor de cc deve
ser especificado com dois digitos (por exemplo: 01,
03, 55).
Ao utilizar , quando iiiii for maior do que fff, a

HP-41C saltara a proxima linha do programa. Seiiii
ndo for maior do que fff, nenhuma linha sera salta-
da.Ao utilizar , quando iiiii for menor ou igual

a fff, a linha seguinte do programa serd saltada. Se
jiiii ndofor menor ou igual a fff, nenhuma linha sera
saltada.

Operacdes Condicionais
As operagdes condicionais da sua HP-41C sdo uteis
como instrugdes de programa para permitir que
seus programas tomem decisdes. As 10 operagoes
condicionais disponiveis na HP-41C podem ser vis-
tas no indice alfabético de fun¢des da pagina 6.
Duas destas operagdes condicionais, e
podem ser utilizadas para comparar tanto cadeias
de caracteres ALPHA como numeros. Todas as de-
mais operagdes condicionais comparam apenas nu-
meros. Se duas cadeias de caracteres sdo ‘‘iguais”
( ), isto significa que sdo exatamente iguais tan-
to na sua extensdo como nos caracteres que as com-

poe.
As operagdes condicionais seguem a regra “FACA
SE VERDADEIRO”. Se o teste condicional resul-
tar verdadeiro, a linha seguinte do programa serd
executada. Caso contrario, a linha seguinte sera sal-
tada. Executadas manualmente pelo teclado, estas
operagdes condicionais retornam ao visor, como

resposta, uma das palavras YES (sim), se verdadei-

ro, ou NO (nio, se falso. Nenhuma linha ¢ executa-

da ou saltada.

Operagdes Indiretas
Um enderego indireto ¢ selecionado colocando-se

em seguida a fungdo, a tecla @ e o enderego do re-

gistrador. Dessa forma, a fungdo utiliza o valor con-
tido no registrador como um enderego.
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Pressionando-sc @ (3 e X, Y, Z, T ou L (para o
registrador LAST X), especifica-se um enderego in-
direto através da pilha operacional.
As especificacOes de enderegos indiretos validas

sioasde00a99¢e X, Y, Z, T e L. O registrador indi-

retamente enderegado, pode ser numerado de 000 a

318, eis aqui uma relagido completa de todas as fun-
¢Oes da HP-41C que podem ser utilizadas com en-
derecamento indireto (os parimetros validos serdo
mencionados quando for o caso):

o) nn
Eox
EoE
Gola]

Eo

nn

nn

EXJE nn

 

SO nn

Ec)@ nn

CsE)@ nn

nn

nn

nn

Armazenar.

Armazenar somando (pelo teclado).

Armazenar subtraindo (pelo teclado).

Armazenar multiplicando

(pelo teclado).

Armazenar dividindo

(pelo teclado).

Armazenar somando (pelo visor).

Armazenar subtraindo (pelo visor).

Armazenar multiplicando

(pelo visor).

Armazenar dividindo

(pelo visor).
Armazenar ALPHA.

Recuperar.

Recuperar ALPHA.

Apresentagéo do contetido do

registrador.

Ir para (de 00 a 99).

Executar (de 00 a 99) ou

um nome ALPHA).

Apresentacéo no formato fixo

(0a9).

Apresentagdo no formato cientifico

(0a9).

Apresentagdo no formato de

Engenharia (O a 9).

Decremento controlado

do “loop”
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@- nn Incremento controlado

do “loop”.

@ Definigdo do grau do tom

audivel (0 a 9).

R@B nn Definicdo dos registradores

dos somatorios.

@ nn Ativar indicador (00 a 29).
€AW nn Desativar indicador

(00 a 29).

2@ nn Testar a atividade do indicador

(00 a 55).

(T3] e Testar a inatividade do indicador

(00 a 55).

FsX)@ nn Testar a atividade do indicador

e desativa-lo (00 a 29).

@ Testar a inatividade do indicador

e desativa-lo (00 a 29).

x==)8 nn Intercambiar o contetido de X com o

de qualquerregistrador.

@ Listar o catélogo {1, 2 ou 3).

A Funcéo
As fun¢des dos modulos de aplicagdo podem ser
executadas seguindo-se as instrugdes dadas no ma-

nual de aplicagdo correspondente. Entretanto, se
vocé desejar alterar a forma de funcionamento de
um programa, utilize a fungdo para copia-lo
do médulo de aplicagdo para a memoria de progra-
magao.
Estes programas podem ser alterados e depois disso
somente poderio ser executados a partir da memo-
ria de programagio. Eles ndo poderio ser salvos no
moédulo de aplicagdo. Estando o modulo de aplica-
¢do conectado e tendo-se em mente o nome do pro-

grama desejado, execute a fungdo e soletre o
nome do programa ( nome )-
O programa do mddulo de aplicagdo deverd caber
na memoria de programagao, caso contrario ndo se-
r4 copiado. Eis 0 que ocorre quando vocé executa a
fungio
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1. A HP-41C pesquisa pelo nome do programa
especificado. Nio encontrando, o visor exibira
NONEXISTENT.

2. Se a parcela nio utilizada da memdria de pro-
gramagao for suficiente para acomodar o pro-
grama do modulo de aplicagdo, este sera co-
piado para a memoria de programagao.

3. Se nio houver espago suficiente, a HP-41C

compactard a memoria de programagao. Vocé
verd momentaneamente a palavra PACKING
e a seguir a frase TRY AGAIN (tente nova-

mente) no visor: execute novamente a fungio

4. Se houver espago suficiente apos a compacta-
¢do, o programa de aplicacdo serd copiado na
memdria de programagdo. Se ainda ndo hou-

ver espago suficiente, a calculadora novamen-

te exibira PACKING (compactando) e TRY
AGAIN (tente novamente).

5. Vocé devera conectar um médulo de memoria
ou eliminar programas da memoria de progra-
magdo para aumentar o espago disponivel.

Se for tentada a operacdo de da memoria de
programagio para outra localizagdo, serd exibida

no visor a mensagem RAM . A tentativa de se fazer

uma das operagdes . , ou de se tentar

inserir instrugdes num programa localizado num

médulo de aplicagdo, ocasionard a apresentagdo da

mensagem ROM no visor. (atPHa)
copia na memoria de programagio o programa con-
tido no modulo de aplicagdo no qual a calculadora

esteja presentemente posicionada.
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