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MEDDELANDE

Denna manual och de exempel som den innehaller tillhandahalls i befintligt skick och andringar

kan komma att goras utan att det meddelas. Sa langt det ar mojligt under tillamplig lag friskriver

sig Hewlett-Packard Company fran allt garantiansvar avseende denna manual och fransager

sig speciellt underforstadda garantier och forsaljningsbarhet och lamplighet for ett sarskilt

andamal och Hewlett-Packard Company ska inte hallas ansvariga for nagra fel eller for

oavsiktliga skador eller foljdskador i samband med anskaffande, utforande eller anvandning

av denna manual och de exempel som den innehaller.

© Hewlett-Packard Company 1999. Med ensamratt.

INFORMATION OM OVERENSSTAMMELSE MED GALLANDE NORMER

USA

Denna kalkylator har provats och funnits uppfylla krav for digitala apparater av typen klass B,

enligt avdelning 15 av FCCs foreskrifter. Dessa fordringar ar avsedda att ge skaligt skydd mot

skadliga storningar vid anvandning i hemmiljo. Denna kalkylator skapar, anvander och kan

utstrala radiofrekvensenergi och kan stora mottagningen av radio och TV. I den osannolika

handelse att apparaten faktiskt orsakar storningar for radio eller TV, kan du forsoka gora

foljande:

• rikta om eller placera om mottagningsantennen

• oka avstandet mellan kalkylatorn och mottagaren

• kontakta din forsaljare eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjalp

KANADA

Denna digitala apparat av typen klass B uppfyller fordringarna i kanadensiska ICES-003.

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003.
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1. Tangentbordet

Vanliga tangenter

Tangent Funktioner   Sida

0 til 9:. Datainmatning 8

+-* Grundlaggande 8
d= berakning

¡ Aterstall kalkylatorn 9
och nollstall minnet

Ô Radera/radera fel 9

Ó Byt tecken 8

Minnestangenter

Tangent Funktioner  Sida

r Hamta data fran det 11
oberoende minnet

´ Spara informationen 11
pa displayen i minnet

³ Utbyte av informationen pa 11
displayen och innehallet i minnet

m Lagg till visad information 11
till minnet

Specialtangenter

Tangent Funktioner Sida

I Invertera 7

M Installning 7

() Hakparenteser (parenteser) 10

¹ Exponent 8

P Pi 13

Tangent Funktioner   Sida

ØÅ Konvertering mellan sexagesimalt 13
 /decimalt teckensystem

¯ Vinkelinstallning 13
DEG→RAD→GRAD→DEG

Ù Vinkelkonverteri 13
DEG→RAD→GRAD→DEG

² Registerbyte 11

Õ Radera den senast inskrivna 9
siffran

¼ Bestam antalet siffror efter 9
decimalkommat

» Flyttalsteckensystem 9

½ Vetenskapligt teckensystem 9

¾ Tekniskt teckensystem 15

Bastalstangenter

Tangent Funktioner   Sida

¤ Decimala 16

¥ Binara 16

¦ Hexadecimala 16

§ Oktala 16

A til F Endast hexadecimala tal 16�18

& Och 17

o Eller 17

x Uteslutande eller 17

X Uteslutande inte heller 17

Ì Inte 17

N Negativt 18

Tangentbordet
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Funktionstangenter

Tangent Funktioner  Sida

s Sinus 13

c Cosinus 13

t Tangens 13

S Arcussinus 13

¨ Arcuscosinus 13

T Arcustangens 13

ª Hyperbolisk 14

L Vanlig logaritm 14

Û Vanlig antilogaritm 14

È Naturlig logaritm 14

Ð Naturlig antilogaritm 14

Â Kvadratrot 14

º Kvadrat 14

Ë¬ Brak 12

Ý Kubikrot 14

Ç Reciprokt varde 12

Æ Faktorialvarde 14

Tangent Funktioner  Sida

É Potens 8

Ê Rot 14

Ä Rektangular till polar 15

Ã Polar till rektangular 15

% Procent 12

Statistikktaster

Tangent Funktioner  Sida

¿ Statistisk installning 19

À Datainmatning 19

Á Ta bort data 19

Ñ Sampelstandardavvikelse 19

Ò Bestandets standardavvikelse 19

Ï Aritmetiskt medelvarde 19

n Antal poster 19

Í Summan av alla poster 19

Î Summan av posterna i kvadrat 19

Tangentbordet
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2. Displayen

INV HYP BIN OCT HEX

M 
E 1 2. 543

Mantissa

LCD-diagram

Displayen visar inmatad information, interimsresultat och svar pa berakningar. Mantissasektionen visar upp till 10

siffror. Exponentsektionen visar upp till ±99.

Display Betydelse Sida
-E- Indikerar ett fel. 9

INV I har nedtryckts for att kunna anvanda inverterade tangentfunktioner. 9

M Indikerar att data har lagrats i minnet. 11

HYP ª har nedtryckts for hyperboliska funktioner. 14

BIN, OCT, HEX Bastalsinstallning har valts. 16

SD Statistisk installning har valts. 19

DEG, RAD, GRAD ¯ har nedtryckts for att vaxla mellan vinkeltyperna 13
DEG, RAD och GRAD.

FIX (denna visas inte) Antalet decimaler som visas av ett tal pa displayen har stallts in. 9,15

SCI (denna visas inte) Konverterar ett tal pa displayen till exponentvisning. 9

ENG (denna visas inte) Konverterar ett tal pa displayen till exponentvisning dar exponenten ar 15
en multipel av 3 och mantissan ar mellan 0 och 999.

FLO (denna visas inte) Konverterar ett varde i SCI eller ENG-form till ett normalt varde. 15

45Ö12×123 4512/123 11

12.°3'45.6" Sexagesimal siffra 12°3'45.6" 13

Exponentvisning

Displayen kan bara visa berakningsresultat upp till 10 siffror. Nar ett interimvarde eller ett slutligt resultat ar storre an

10 siffror byter kalkylatorn automatiskt till exponentiellt teckensystem. Varden storre an 9,999,999,999 visas alltid

exponentiellt.

Displayen

Mantissan Exponent
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3. Grundlaggande funktioner

Skriva in tal

123
 etc

.

Skriva in negativa tal

Ó Tryck pa denna tangent efter ett tal for att gora det negativt.

5.08Ó -5.08

Skriva in exponentialtal

¹ Tryck pa denna tangent for att skriva in ett exponentialtal.

3.08×109 3.08¹9 3.0809

Rakneoperationer

+-*

dÉ

4*d+-+5 9.

Lika med

= Tryck pa denna tangent for att avsluta din berakning och visa resultatet. Om du trycker pa =
mer an en gang utan att skriva in ett tal kommer kalkylatorn att upprepa den sista
rakneoperationen pa det varde som visas.

4×8 4*8= 32.

4*8== 256.

Tryck pa siffertangenterna for att skriva in tal.

Tryck pa . for ett decimalkomma.

Tryck pa dessa tangenter for att utfora en rakneoperation pa det varde som visas.
Du maste skriva in ett tal efter rakneoperatorn.
Om du trycker pa mer an en aritmetisk operator i foljd kan kalkylatorn endast utfora den
senast nedtryckta operationen (den tangent som trycktes ned sist).

Grundlaggande funktioner
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Gora korrigeringar

Õ Tryck pa denna tangent for att ta bort den senast inskrivna siffran.
Ô Tryck pa denna tangent for att ta bort det varde som visas men behalla den berakning som

utfors.
Tryck pa denna tangent efter den aritmetiska operatorn for att avbryta hela berakningen.

5+5+5+6Ô5= 20.

5+5+5+Ô= 0.

Radera fel

Ô Tryck pa denna tangent for att radera ett fel (indikerat av "-E-" i displayen) � t?ex ett spillfel -

och behalla informationen i minnet.

¡ Tryck pa denna tangent for att aterstalla kalkylatorn och nollstalla minnet (Endast solmodell).

Installning av antalet decimaler som visas

I¼ Tryck pa dessa tangenter efter din rakneoperation, eller efter att du tryckt pa ¡ , for att

2 stalla in antalet decimaler som visas (tryck pa den siffra som ar det antal decimaler som du

vill visa). Kalkylatorn avrundar den siffra som visas men behaller full precision internt.

I Tryck pa denna tangent for att aterstalla det flytande decimalkommat.

¼.

Installning av displayen till vetenskapligt teckensystem

I Tryck pa denna tangent for att stalla in displayen till vetenskapligt teckensystem och visa

½ talet som en potens av 10 �.0043 visas t ex  som 4.3.-03, vilket representerar 4.3×10-3.

I Tryck pa denna tangent for att aterstalla displayen till det flytande decimalkommat.

»

Grundlaggande funktioner
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4. Berakningar

Precision
HP 6S Vetenskaplig kalkylator beraknar svar med 12 siffrors noggrannhet men avrundar

svaren till 10 siffror i displayen. Nar en berakning anvander resultatet av en tidigare berakning

anvands det lagrade 12-siffriga vardet och inte det 10-siffriga varde som visas i displayen.

Operationsfoljd

HP 6S Vetenskaplig kalkylator utfor operationerna i foljande ordning:

º, Ê, Ä, Ã

*, d

+, -

&

o, x, X

Enkla berakningar

Genomfor berakningar pa samma satt som du skriver dem pa papper.

7.2×8.5 � 4.7×3.9

7.2*8.5-4.7*3.9= 42.87

4×8 4*8= 32.

Specificerande av berakningsfoljden

( ) Anvand hakparenteser for att specificera berakningsfoljden. Du kan anvanda upp till sex

nivaer av hakparenteser.

Du behover inte skriva in de avslutande hakparenteserna. Kalkylatorn skriver in dem at dig,

fast de visas inte.

-5(4+3) 5Ó*(4+3= -35.

Berakningar
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Upprepad anvandning av rakneoperationer

++
eller

**
etc

3+2.3 3++2.3= 5.3

6+2.3 6= 8.3

9+2.3 9= 11.3

4(3×6) 4**(3*6= 72.

-5(3×6) 5Ó= -90.

Anvanda minne

´
m
r
³
Ô
¡

f

e

Berakningar med brak

Ë Tryck pa denna tangent for att skriva in braktal.

Tryck pa Ë efter = for att visa braket som ett decimaltal.

I displayen reduceras ett brak till dess minsta namnare nar du trycker pa en funktionstangent

(×,÷,+,-) eller =.

4 5/6 × (3+12/3) ÷ 78/9

4Ë5Ë6*(3+1Ë2Ë3)d7Ë8Ë9= 2Ö61×71.

Ë 2.86

Tryck pa den aritmetiska operator-tangenten tva ganger for att ateranvanda en rakneoperation
pa en ny siffra.
Kalkylatorn sparar operationen och anvander den nar du skriver in en annan siffra och trycker
pa =. Spara en berakning for upprepad anvandning genom att omsluta den med
hakparenteser. Radera den lagrade rakneoperationen genom att trycka pa Ô.

HP 6S Vetenskaplig kalkylator har ett oberoende minne.

M visas nar det finns ett varde i minne.

Tryck pa Ô for att radera displayen eller avbryta den pagaende berakningen utan att

radera minnet. Tryck pa ´ for att spara det visade vardet i minnet.

Tryck pa m for att lagga till det visade vardet till minnet.

Tryck pa r for att hamta innehallet i minnet - for att se dess varde eller for att inkludera

det i din berakning.

Tryck pa I³ for att visa innehallet i minnet och byta ut det mot det varde som

visades innan tangenterna trycktes ned.

Tryck pa ¡ for att tomma displayen och minnet (Solmodell).

Tryck pa fe for att tomma displayen och minnet (Batterimodell).

Berakningar
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(1.5×107) � [(2.5×106) × 3/100] =

1.5¹7-2.5¹6*3Ë100= 149250000.

3456/78 = 811/13 3Ë456Ë78 3Ö456×78.

= 8Ö11×13.

I¬ Tryck pa dessa tangenter for att vaxla mellan egentliga och oegentliga braktal.

811/13 = 115/13 8Ö11×13.

I¬ 115×13.

I¬ 8Ö11×13.

Ett svar pa en berakning som bestar av bade ett braktal och ett decimaltal visas som ett
decimaltal.

41/52 × 78.9 41Ë52*78.9= 62.20961538

Procentberakningar

I% Tryck pa denna tangent for att utfora procentberakningar.

12% av 1500 1500*12I%= 180.

660 som procent av 880 660d880I%= 75.

2500 plus 15% 2500+15I% 375.

= 2875.

25% rabatt pa 3500 3500-25I% 875.

= 2625.

26% av 2200; 26% av 3300; 26% av 3800;

2200**26I%= 572.

3300= 858.

3800= 988.

800 kr forra veckan, 1000 kr denna vecka: vilken % ar det nya vardet av det gamla vardet?

100d80I%= 125.

Vilket procenttal ar 138 g jamfort med 150 g och 129 g jamfort med 150gm?

138dd150I%= 92.

129= 86.

Berakningar
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5. Andra funktioner

Konvertering av minuter och sekunder till decimalformat

Ø Tryck pa denna tangent for att konvertera minuter och sekunder (sexagesimala tal) till
decimalformat. Nar du skriver in det sexagesimala talet, skriv in graderna till vanster om
decimalkommat, och minuter och sekunder till hoger - den forsta och andra siffran till vanster
om decimalkommat ar minuter och den tredje och den efterfoljande siffran visar sekunderna.

IÅ Tryck pa denna tangent for att konvertera decimalformat till sexagesimalt format.

14°25′36″ 14.2536Ø 14.42666667

IÅ 14°25′36″

Konvertering mellan vinklar, radianer och grader

IÙ 45° = 0.785398163 rad = 50 grad 45IÙ RAD 0.785398163

IÙ GRAD 50.

IÙ DEG 45.

Trigonometriska funktioner

sin (π/6 rad) = RAD IPd6=s RAD 0.5

cos 63°52′41″ = DEG 63.5241Ø DEG 63.87805556

c DEG    0.440283084

tan (-35 grad) = GRAD 35Ót GRAD-0.612800788

2 • sin 45° x cos 65° = DEG 2*45s*65c= DEG    0.597672477

cot 30° = 1/tan 30° = DEG 30tÇ DEG     1.732050808

sec (π/3 rad) = cos (π/3 rad) RAD IPd3=cÇ RAD 2.

cosec 30° = sin 30° 30sÇ DEG     2.

cos = 
-

RAD 2IÂÓd2=c RAD 0.760244597

tan �10.6104 = DEG .6104IT DEG 31.39989118

IÅ DEG 31°23′59.6″

Tryck pa
¯ for
att vaxla
mellan
RAD, DEG
och GRAD

1

1

2

Andra funktioner

√2
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Hyperboliska funktioner
sinh 3.6 = 3.6ªs 18.28545536

tanh 2.5 = 2.5ªt 0.986614298

cosh 1.5 � sinh 1.5 = 1.5´ªc- M 2.352409615

rªs= M 0.22313016

È M -1.5

sinh �1 30 = 30IªS 4.094622224

los tanh 4x = 0.88

x = tan �1       = .88IªTd4= 0.343941914

Logaritmiska funktioner

log 1.23 (=log10 1.23) = 1.23L 0.089905111

los 4x = 64  log 64
                 x =     log4 64Ld4L= 3.

log 456 ÷ In 456 = 456´LdrÈ= M 0.434294481

100.4 + 5 • e .3 = .4IÛ+5*3ÓIÐ= 2.760821773

5.62.3 = 5.6É2.3= 52.58143837

1231/7 (=7√123) = 123IÊ7= 1.988647795

(78 � 23)-12 = (78-23)É12Ó= 1.305111829-21

312 + e10 = 3É12+10IÐ= 553467.4658

Potenser och rotter

√2 + √3 x √5 = 2IÂ+3IÂ*5IÂ= 5.287196909

3√5 + 3√-27 = 5IÝ+27ÓIÝ -1.290024053

123 + 302 = 123+30º= 1023.

8! (=1 x 2 x 3 x � x 7 x 8 ) = 8IÆ 40320

4
0.88

Andra funktioner
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Diverse funktioner
1.234 + 1.234 = I¼21.234+ 1.23

1.234= 2.47

I¼. 2.468

1 ÷ 3 + 1 ÷ 3 = I¼21d3+ 0.33

I½ 3.33-01

1d3= 6.67-01

I» 0.67

I¼. 0.666666666

123m x 456m = 56088m 123*456= 56088.

                       = 56.088km I¾ 56.088  03

7.8g ÷ 96 = 0.08125g 7.8d96= 0.08125

                = 81.25mg I¾ 81.25 - 03

Konverteringar fran polara till rektangulara koordinater

Formel: x = r • cosθ      y = r • sinθ
ex, hitta vardet for x och y dar punkten P visas som
θ=60 och langden r=2 i polara koordinater.

DEG 2I²60IÃ 1.
(x)

I² 1.732050808
(y)

I² 1.
(x)

Konverteringar fran rektangulara till polara koordinater

Formel: r = √x2 + y2

θ = tan-1y/x (-180°<θ ≥ 180°)
ex, hitta langden r och vinkeln θ i radianer nar punkten
P visas som x=1 och y=√3 i rektangulara koordinater.

RAD 1I²3IÂÄ= 2.

(r)

I² 1.047197551
(θ i radianer)

I² 2.
(r)

Andra funktioner
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Binara/oktala/decimala/hexadecimala konverteringar

Konvertering av 2210 till binart tal. 22M¥ BIN 10110.

Konvertering av 2210 till oktalt tal. M§ OCT 26.

Konvertering av 51310 till binart tal. 513M¥ E BIN 0.

Konvertering till binar installning ger ett felmeddelande om resultatet ar storre an 10 siffror.

Konvertering av 7FFFFFFF16 till decimaltal.

M¦7FFFFFFFM¤ 2147483647.

Konvertering av 12345610 till oktalt tal.

123456M§ OCT 361100.

Konvertering av 11001102 till decimaltal.

M¥1100110M¤ 102.

Binara/oktala/decimala/hexadecimala berakningar

M 101112 + 110102 = 1100012

¦§ M¥1011+1101= BIN 11000.

¥¤ 1238 x ABC16

      =37AF416 M§123*M¦ABC= HEX 37AF4.

     =22808410 M¤ 228084.

1F2D16 � 10010

            =788110 M¦1F2D-M¤100 7881.

           =1EC916 M¦= HEX 1EC9.

6. Binara, oktala och hexadecimala tal

M

¦§
¥¤

Anvand tangenten M for att stalla in vilken siffra som ska vara bas. Nar du anvander en
annan bas an 10 kan du bara skriva in tal som ar giltiga for den basen � t ex, i binar installning
kan du bara skriva in 1 och 0.

M¦ andrar installningen till hexadecimala tal. I hexadecimal installning ar tangenterna
A till F aktiverade. Notera att b och d i hexadecimal installning visas som gemener for att de
inte ska forvaxlas med siffror.

M§ andrar installningen till oktala tal.

M¥ andrar installningen till binara tal.

M¤ andrar installningen till decimaltal.

Anmarkning: Vid anvandning av en talbas som inte ar 10 kommer decimaldelen att kapas.

Binara, oktala och hexadecimala tal
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76548 ÷ 1210

    = 334.33�.10 M§7654dM¤12= 334.3333333

    = 5168 M§ OCT 516.

Decimaldelen av berakningsresultatet kapas.

1102+4568x7810÷1A16 M¥110+M§456*

                        =39016 M¤78dM¦1A= HEX 390.

                        =91210 M¤ 912.

Multiplikation och division har prioritet over addition och subtraktion i blandade berakningar.

BC16 x (1410 + 6910

               =1560410

                =3CF416

M¦BC*(M¤14+69)= 15604.

M¦ HEX 3CF4.

Logiska operationer

&o

xX

Ì

Du kan anvanda foljande logiska operationer for att jamfora tva tal. Tank pa foljande nar du
anvander logiska operationer:

• Du kan inte anvanda decimaltal i logiska operationer.
• Kalkylatorn jamfor de binara versionerna av de tal som du skriver in. Om siffran ar mindre

an 10 siffror lang fyller kalkylatorn i nollor till vanster om den siffran �t ex, om du jamfor
hexadecimaltalet F1 med det oktala talet 4, jamfor kalkylatorn 0000010001 med
0000000100.

• Om du anvander en siffra med en logisk operation jamfor kalkylatorn den med
0000000000.

Den logiska operatorn arbetar pa foljande satt:
1. Operationen jamfor de binara siffrorna med de motsvarande positionerna for varje tal.
2. Operationen ger en binar siffra for varje position.
3. Om du anvander en annan bas an den binara visas resultatet i basen for det sista talet

som du skrev in.

Følgende logiske operatorer er tilgjengelige:
& ger en 1 for varje position dar det finns en 1 i bada talen.
o ger en 1 for varje position dar det finns en 1 i nagon av siffrorna.
x ger en 1 for varje position dar det finns en 1 i nagon av siffrorna, men inte i bada.
X ger en 1 for varje position dar det finns samma siffra i bada talen.
Ì ger radix-minus-ett-komplementet.

Tryck pa dessa tangenter for att utfora binara, oktala, decimala respektive hexadecimala
logiska operationer.

Binara, oktala och hexadecimala tal
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1916AND 1A16 = 1816

M¦19&1A= HEX 18.

12016OR 11012 = 12D16

M¦120oM¥1101= BIN 100101101.

M¦ HEX 12d.

516XOR 316 = 616

M¦5X3= HEX 6.

2A16XNOR 5D16 = FFFFFFFF8816

M¦2AX5D= HEX FFFFFFFF88.

1A16 AND 2F16 = A16

M¦1A&&2F= HEX A.

NOT av 10102

M¥10110Ì BIN 1111101001.

Radixkomplement

IN Tryck pa denna tangent for att berakna och visa radixkomplementet for det hexadecimala,

oktala eller binara talet som visas - dvs 10000000000 - den binara versionen av siffran.

Binara, oktala och hexadecimala tal
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7.  Statistiska berakningar

M¿ Tryck pa denna tangent for att anvanda statistisk installning. Statistisk installning later dig skriva

in data och anvanda statistiska funktioner for att analysera datamangden.

Skriva in en lista over poster att analysera

À Tryck pa denna tangent efter varje dataelement. Nar du trycker pa À visar kalkylatorn
antalet dataelement som skrivits in.

For att exempelvis skriva in en lista over data som bestar av 5, 8 och -3 anvander du foljande
tangentnedslag:

5 À 8 À3 Ó À

For att skriva in resultatet av en berakning som en datapost utfor du berakningen som vanligt
och trycker sedan pa À nar svaret visas.

Du kan andra de data som skrivits in i kalkylatorn:

For att radera den sista inmatningen som du gjorde trycker du pa Ô innan du trycker pa
À. Notera att nar du trycker pa Ô visas 0. Tryck pa In for att visa antalet
dataelement som lagrats i kalkylatorn.
For att ta bort en datapost som du redan har skrivit in skriver du in samma varde igen och
trycker sedan pa IÁ.

Anvanda statistiska funktioner pa datamangden

In

ÒÑ

ÏÍ

Î

À Visa sampelstandardavvikelsen for posterna 5, 9 13 och 6.

M¿5À9À13À6ÀIÒ SD 3.593976442

4, 1, 82, 59, 2, och 103 skrevs in, men 59 skrevs in av misstag.

Det borde ha varit 58. For att korrigera misstaget skriver du in den felaktiga siffran,
59, och IÁ, skriv sedan in den korrekta siffran, 58, och À.

Nar du har skrivit in en lista over dataposter kan du anvanda foljande statistiska funktioner:

In Antalet inskrivna dataposter

IÒ Sampelstandardavvikelse

IÑ Populationens standardavvikelse

IÏ Aritmetiskt medelvarde

IÍ Summan av alla dataposter

IÎ Summan av dataposterna i kvadrat

Statistiska berakningar
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8. Specifikationer

Vetenskapliga funktioner/inmatningsomfang

sinx / cosx / tanx |x|<4.5x1010grader
(<25x107πrad,<5x1010grad

sin-1x / cos-1x |x|≥1
tan-1x |x|<10100

sinhx / coshx |x|≥230.2585092
tanhx |x|<10100

sinh-1x |x|<5x1099

cosh-1x |x|≥x<5x1099

tanh-1x |x|<1
logx / Inx 10-99≥x<10100

ex -10100<x≥230.2585092
10x -10100<x<100
yx y>0→10100<x•logy<100

y=0→x>0
y<0→x : heltal eller 1/2n +1 ((n : heltal)

x√y y>0→x≠0 : -10100< 1/x•logy<230.2582092
y=0→x>0
y<0→x : udda siffra eller 1/n (n : heltal)

√x 0≥x<10100

x2 |x|<1050

3√x |x|<10100

1/x |x|<10100(x≠o)
n! 0≥x<69 ((x: heltal)
REC→POL √x2 + y2<10100

POL→REC |θ|<4.5x1010 grader
(<25x107rad, <5x1010grad)
0≥r≥10100

DMS→DEG |x|≥10100

DEG→DMS |x|≥107

π 10 siffror
Binara tal Positiva: 0≥x≥1111111111

Negativa: 1000000000≥x≥1111111111
Oktala tal Positiva: 0≥x≥3777777777

Negativa: 4000000000≥x≥7777777777
Decimala tal Positiva: 0≥x≥9999999999

Negativa: -9999999999≥x<0
Hexadecimala tal Positiva: 0≥x≥2540BE3FF

Negativa: FDABF41C01≥x≥FFFFFFFFFF

Specifikationer
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Sifferindikator

• LCD-display som inte visar onodiga nollor.

Drift

• Kiselsolcell (endast for solcellmodellen)

• Alkalimanganbatteri (LR43) - 1 batteri for solcellmodellen; 2 batterier for modellen utan solcell.

Omgivningstemperatur

• 0°C�40°C (32°F�104°F).

Matt

• 127 mm lang x 72 mm bred x 8,5 mm tjock (fodralet inte medraknat).

Nettovikt

91 g (inklusive fodralet).

9. Byte av batteri

· Byt ut batteriet nar:

Byt ut batteriet (alkalimanganbatteri (LR43) - 1 i solcellmodellen och 2 i modellen utan solcell) nar displayen
morknar vid daliga ljusforhallanden eller forsvinner och inte kan aterstallas genom att trycka pa ¡.

· Byte av batteri:

1. Ta bort de fyra skruvarna pa kalkylatorns baksida. Tappa inte bort skruvarna.

2. Ta bort bakpanelen.

3. Ta bort det gamla batteriet. Band upp det med ett skarpt foremal, t?ex en penna.

4. Installera det nya batteriet med tecknet + uppat.

5. Satt tillbaka bakpanelen och skruvarna.

6. Kontrollera displayen for att forsakra att den visar 0 vid DEG-installning.

Byte av batteri
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