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Eerste kennismaking
De papierrol installeren

1. Verwijder de deksel van het printervak.
2. Til de papierhouder op, zodat hij achter het printervak

uitsteekt.
3. Verwijder het verpakkingsmateriaal van het printervak.
4. Zet de deksel van het printervak terug.
5. Doe de stekker van de rekenmachine in het stopcontact.
6. Zet de ON/OFF schakelaar op de rekenmachine op ON.
7. Plaats de papierrol op de papierhouder.
8. Schuif het uiteinde van het papier in de papiergleuf aan de

achterkant van de rekenmachine, zoals getoond. Om
papieropstoppingen te voorkomen, moet u bondpapier van
goede kwaliteit gebruiken.

9. Terwijl u het papier in de gleuf voert, houdt u ^ ingedrukt.

Opmerking:  om beschadiging van de printer te voorkomen (waardoor
de garantie zijn geldigheid zou kunnen verliezen), zet u de PRINTER -
schakelaar op OFF wanneer u de rekenmachine zonder papier
gebruikt.

Vervanging van het 2-kleurige inktlint

1. Verwijder de papierrol en druk op ^ om papier dat nog in de
rekenmachine zit naar buiten te draaien.

2. Zet de ON/OFF schakelaar op de rekenmachine op OFF.
3. Verwijder het deksel van het printervak.
4. Licht elke spoel op totdat het lint los is van de printer.
5. Laat het nieuwe lint (met de rode kant onder) in het vak

zakken en druk het naar beneden tot het op zijn plaats
vast klikt.

6. Leg het lint rond de geleiders en langs de trommel zoals op
de afbeelding getoond wordt.

7. Zet het deksel van het printervak terug.

Beschrijving van de toetsen

� Telt het opgeslagen belastingspercentage op bij de waarde
op het display.

‚ Trekt het opgeslagen belastingspercentage af van de
waarde op het display.

X Keuze van een valutasymbool of instelling van de koers
voor een optionele valuta. Toont de tweede gekozen valuta.

˜ Omrekening van de tweede valuta naar de eerste valuta.
™ Omrekening van de eerste valuta naar de tweede valuta.

^ Draait het papier vooruit.

† Verwijdert het laatst ingevoerde cijfer op het display.

Geeft de valutasymbolen weer. Toont de eerste gekozen
valuta.

‡ Berekent de verkoopprijs en de winst- of verliesmarge op een item.

ˆ Print een referentienummer of datum zonder de berekeningen te
beïnvloeden.

H Interpreteert het getal op het display als een percentage.

G Verandert het teken (+ of –) van het weergegeven getal.

‰ Eenmaal ingedrukt wist deze toets een invoer. Tweemaal
ingedrukt wist hij een overloop of berekening.

� Eenmaal ingedrukt geeft deze toets het eindtotaal van alle
totalen weer en drukt dit af. Tweemaal ingedrukt wist hij
het eindtotaal. Dit is alleen actief indien PRINTER = GT.

� Geeft het totaal weer en drukt het af, maar wist het totaal
niet.

� Geeft het totaal weer en drukt het af en wist het totaal. Zet
eveneens de itemteller (IC) op nul.

Š Geeft de waarde in het geheugen weer en drukt deze af en
wist het geheugen. Wist eveneens M van het display en zet
de itemteller van het geheugen op nul.

‹ Geeft het actuele totaal in het geheugen weer en drukt dit
af, maar wist het geheugen niet.

Œ Trekt de weergegeven waarde af van het geheugen. Indien
er een vermenigvuldiging of deling aan de gang was, wordt
deze door indrukken van F gecompleteerd en wordt het
resultaat van het geheugen afgetrokken.

� Telt de weergegeven waarde op bij het geheugen. Indien
er een vermenigvuldiging of deling aan de gang was, wordt
deze door indrukken van N gecompleteerd en wordt het
resultaat bij het geheugen opgeteld.

Afdrukken (POWER-schakelaar)
OFF De rekenmachine wordt uitgeschakeld.
ON Berekeningen worden weergegeven maar niet afgedrukt.
PRT Berekeningen worden weergegeven en afgedrukt.

IC Zowel de printer als de itemteller zijn actief. Om de itemteller
te wissen, drukt u op � of Š.

GT Accumuleert een lopend eindtotaal van alle berekeningen
die u uitvoert, totdat u het eindtotaal wist. Om een
eindtotaal af te drukken, drukt u op �. Om het
eindtotaal te wissen, drukt u nogmaals op �.

Decimalen instellen (DECIMAL-schakelaar)
Voor berekeningen die geen  valutaomrekeningen zijn:

+ Laat u getallen aftrekken en optellen zonder invoer van
de decimale komma (typ 5321 om 53,21 te verkrijgen).
Toont twee cijfers achter na de komma.

F Het aantal cijfers achter de komma varieert afhankelijk
van het resultaat.

0,2,3,4,6 Stel het aantal cijfers achter de komma in op 0, 2, 3, 4 of 6.

Voor valutaomrekeningen:

Euro valuta toont: Andere valuta toont:

+ F F

F 2 2

0 2 0

2 2 2

3 2 3

4 2 4

6 2 6
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Afronden (ROUND-schakelaar)

$ De resultaten worden naar beneden afgerond (als DECIMAL = 1,
wordt 2,33 afgerond naar 2,3).

5/4 De resultaten worden naar boven of naar beneden afgerond,
afhankelijk van de waarde en de instelling van de decimalen
(als DECIMAL = 2, wordt 2,349 afgerond naar 2,35).

# De resultaten worden naar boven afgerond (als DECIMAL = 1,
wordt 2,33 afgerond naar 2,4).

Valuta’s omrekenen
De valuta’s van de landen die deel uitmaken van de Monetaire
Unie en de bijbehorende wisselkoersen zijn opgeslagen in een
lijst in de rekenmachine.

Er kunnen maximaal vijf extra valutakoersen in de rekenmachine
worden opgeslagen (CC1, CC2, CC3, CC4 en CC5).

Valuta Lijst # Symbool Koers

Euro , 00 EUr 1.00000

Belgische franc 01 bEF 40.3399

Duitse mark 02 dEM 1.95583

Spaanse peseta 03 ESP 166.386

Franse franc 04 FrF 6.55957

Ierse punt 05 IEP 0.787564

Italiaanse lira 06 ItL 1936.27

Luxemburgse franc 07 LUF 40.3399

Nederlandse gulden 08 nLG 2.20371

Oostenrijkse schilling 09 AtS 13.7603

Portugese escudo 10 PtE 200.482

Finse markka 11 FIN 5.94573

CC1 12

CC2 13

CC3 14

CC4 15

CC5 16

Voorbeeld Zet 20 Euro om in ITL. DECIMAL = 2

Voer in/Druk op Display Afdruk

‰ 0. 0› C

X SEt 0.

† EUr=1.00000

˜ 1,EUr=1.00000 #1››00 1›00000   ,

X SEt 0.

† 7 keer ItL=1,936.27

™ 2,ItL=1,936.27 #2››06 1,936›27 R#

‰ 0. 0›  C

2:™. 38,725.’4’0 † 20›   ,
#2..06 1,936›27 R#

38,725›40   #

Om terug te rekenen,
drukt u op ˜.

2’0. ††
20›   ,

† De ‘ tekens voor elk van de laatste twee cijfers van het display
geven aan dat deze waarde getoond wordt in de tweede
geselecteerde valuta.
†† Het ‘ teken voor het laatste cijfer op het display geeft aan dat deze
waarde getoond wordt in de eerste geselecteerde valuta.

De getallen op de afdruk worden als volgt uitgelegd:

#1››00 1›00000   ,

#2››06 1,936›24 R#

De eerste kolom (#1 en #2) toont de twee valuta’s die
geselecteerd zijn voor de omrekening.

De tweede kolom (00 en 06) toont de lijst # van elke valuta in de
valutalijst van de rekenmachine. De Euro is nummer “00”, de Lira
is nummer “06”.

De derde kolom toont de wisselkoers van de valuta.

De vierde kolom toont het “,“ symbool voor de Euro en “R#”
voor ander valuta’s.

Voorbeeld Zet 45 ATS om in DEM.  DECIMAL = 0

Voer in/Druk op Display Afdruk

‰ 0. 0›  C

X SEt 0.

† 10 keer AtS=13.7603

˜ 1,AtS=13.7603 #1››09 13›7603 R#

X SEt 0.

†3 keer dEM=1.95583

™ 2,dEM=1.95583 #2››02 1›95583 R#

‰ 0. 0›  C

45™ ‘ ‘6. † 45›   #
#1››09 13›7603 R#
3›2702775375536   ,
#2››02 1›95583 R#

6›   #

Om terug te rekenen,
drukt u op ˜.

4’5. †† #1››09 13›7603 R#
45›   #

† De ‘ tekens voor elk van de laatste twee cijfers van het display
geven aan dat deze waarde getoond wordt in de tweede
geselecteerde valuta.
†† Het ‘ teken voor het laatste cijfer op het display geeft aan dat deze
waarde getoond wordt in de eerste geselecteerde valuta.

Een optionele valutakoers instellen
Gebruik CC1, CC2, CC3, CC4 en CC5 om koersen voor valuta’s van
buiten de Monetaire Unie in te stellen.

1. Stel een omrekeningskoers in voor US$ als CC1.
    1 Euro = $ 0,95

Voer in/Druk op Display Afdruk

‰ 0. 0›  C

;95X SEt 0.95

† CC1=0.95

D CC1=0.950000 ›››12 0›950000 R#

Opmerking:  als u een negatieve koers instelt, geeft de rekenmachine
een foutmelding (E). Druk op ‰ om de fout te wissen.
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2. Selecteer Euro en CC1 als de twee valuta’s:

Voer in/Druk op Display Afdruk

‰ 0. 0›  C

X SEt 0.

† EUr=1.00000

˜ 1,EUr=1.00000 #1››00 1›00000   ,

X SEt 0.

† 13 keer CC1=0.950000

™ 2,CC1 =0.950000 #2››12 0›950000 R#

3. Zet $100 om in Euro.

Voer in/Druk op Display Afdruk

‰ 0. 0› C

1<˜. 105.2’6 100›   #
#2››12 0›950000 R#

105›26   ,

Om terug te rekenen,
drukt u op ™.

1’0’0. #2››12 0›950000 R#
100›   #

Valutakoersen oproepen en afdrukken
U kunt de koersen van de twee valuta’s die u voor de omrekening
heeft ingesteld automatisch afdrukken. POWER =  PRT

Voer in/Druk op Display Afdruk

‰ X SEt 0. 0› C

ˆ 0. 0›00000 RT
0›00000 R%

#1››00 1›00000   ,
#2››12 0›950000 R#

Opmerking:  als u een belastingspercentage heeft ingesteld, wordt
dat getal als eerste afgedrukt, met het symbool RT ernaast.

U kunt ook de ingestelde omrekeningskoersen weergeven en
afdrukken.

Voer in/Druk op Display Afdruk

X SEt 0.

˜ 1,EUr=1.00000 #1››00 1›00000   ,

X SEt 0.

™ 2,CC1=0.950000 #2››12 0›950000 R#

Bovendien is het mogelijk de gehele valutatabel af te drukken.

Voer in/Druk op Display Afdruk

‰ X SEt= 0. 0›  C

D 0. 0›00000 RT
0›00000 R%

#1››00 1›00000   ,
    ››01 40›3399 R#
    ››02 1›95583 R#
    ››03 166›386 R#

©

#2››12 0›950000 R#
    ››13 1›00000 R#
    ››14 1›00000 R#
    ››15 1›00000 R#
    ››16 1›00000 R#

Basisberekeningen uitvoeren

Optellen en aftrekken   12,41 – 3,95 + 5,40 = 13,86
ROUND = 5/4, DECIMAL = +, POWER = IC

Voer in/Druk op Display Afdruk

‰ 0. 0› C

1241 A 12.41 12›41 +

395 E 8.46 3›95 –

�
8.46

 002
8›46 š

540 A 13.86 5›40 +

�
13.86

003
13›86 �

Vermenigvuldigen en delen   11,32 Q (–6) P 2 = –33,96
ROUND = 5/4, DECIMAL = F, POWER = PRT

Voer in/Druk op Display Afdruk

‰ 0. 0› C

11.32 B 11.32 11›32 Q

6 C 67.92 6› P

2 D
33.96

2› =
33›96 �

Kwadraten   2,52 = 6,25

Voer in/Druk op Display Afdruk

‰ 0. 0› C

.5 B D

6.25

2›5 Q
2›5 =

6›25 �

Reciproken 1/25 = 0,04

Voer in/Druk op Display Afdruk

‰ 0. 0› C

25 C D D

0.04

25› P
25› =
1› �
1› =

0›04 �

Percentages berekenen
ROUND = 5/4, DECIMAL = F, POWER = PRT

Procent 49 x 15%

Voer in/Druk op Display Afdruk

‰ 0. 0› C

49 B 49. 49› x

15 H
7.35

15› %
7›35 �

Procentverhouding  Hoeveel procent is 29,5 van 25?

Voer in/Druk op Display Afdruk

‰ 0. 0› C

29.5 C 29.5 29›5 P

25 H
118.

25› %
118› �
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Constanten gebruiken
ROUND = 5/4, DECIMAL = F, POWER = PRT
Vermenigvuldigen met een constante    5 x 3 = 15    5 x 4 = 20
Het eerste getal in een vermenigvuldigingsprobleem is de constante
vermenigvuldiger.

Voer in/Druk op Display Afdruk
‰ 0. 0› C
5 B 5. 5› x
3 D

15.
3› =

15› �
4 D

20.
4› =

20› �

Delen door een constante      66 ÷ 3 = 22        90 ÷ 3 = 30
Het tweede geval in een delingsprobleem is de constante deler.

Voer in/Druk op Display Afdruk
‰ 0. 0› C
66 C 66. 66›   ÷
3 D

22.
3›   =

22›   �
90 D

30.
90›   =
30›   �

Het geheugen gebruiken
ROUND = 5/4, DECIMAL = 2, POWER = PRT
Vermenigvuldigen met geheugentoetsen
U heeft het totaal nodig van  3 items van 10,50 en 5 items van
4,95. Door de geheugentoetsen te gebruiken, hoeft u een
valutaberekening niet te storen.

Voer in/Druk op Display Afdruk

Š † 10.5 B 3 �

M 31.50

10›5 x
3› =

31›50 M+

4.95 B 5 �

M 24.75

4›95 x
5› =

24›75 M+

‹  †† M 56.25 56›25 Mš

4.95 B 5 Œ  †††

M 24.75

4›95 x
5› =

24›75 M–

Š 31.50 31›50 M�

† Š drukt het actuele geheugentotaal af en wist het
geheugen.

†† U kunt een geheugensubtotaal berekenen om het actuele
totaal van uw order te bekijken.

†††U besluit het laatste item niet te bestellen.

De bruto winstmarge berekenen
ROUND = 5/4, DECIMAL = 2, POWER = PRT

Een winstmarge berekenen
Een item kost u 65,00. U wilt 40% winst maken. Bereken de
verkoopprijs.

Voer in/Druk op Display Afdruk

‰ 0. 0› C

65 ‡ 65. 65› M

40 D

108.33

40› %
43›33333333333 œ�

108›33   �

Een verliesmarge berekenen
Een item kost u 35,000. U moet het verkopen, maar kunt u niet
meer verlies permitteren dan 33,3%. Bereken de verkoopprijs.

Voer in/Druk op Display Afdruk

‰ 0. 0› C

35000 ‡ 35,000. 35,000› M

33.3 E D

26,256.56

33›30 –
33›30 –%

8 743›435858965 œ�
26 256›56   �

Belasting berekenen

Een belastingspercentage opslaan    Belastingspercentage = 8,25%.

Voer in/Druk op Display Afdruk

‰ 0. 0› C

8;25 X SEt 8.25

� of ‚ t=  8.25000 8›25000 RT

Opmerking:  het belastingspercentage dat u invoert, blijft in het
geheugen opgeslagen wanneer de rekenmachine wordt
uitgeschakeld, maar niet wanneer de stekker van de rekenmachine uit
het stopcontact wordt getrokken.

ROUND = 5/4, DECIMAL = F, POWER = PRT

Toegevoegde belasting berekenen 1.450 + 15% belasting

Voer in/Druk op Display Afdruk

‰ 0. 0› C

1 5 X
�

Set 15.
t= 15.0000 15›0000 RT

1450 �

1,667.5

1 450›
15›0000 RT

217›5 œ+
1 667›5   �

Korting berekenen 235 - 17,5%

Voer in/Druk op Display Afdruk

‰ 0. 0› C

1 7 ; 5 X � Set 17.5
t= 17.5000 17›5000 RT

235 ‚

200.

235›
17›5000 RT

35› œ–
200›   �

Weergave van het actueel ingestelde belastingspercentage

Voer in/Druk op Display Afdruk

‰ 0. 0› C

X SEt 0.

� of ‚ t= 17.5000 17›5000 RT

Een eindtotaal berekenen
ROUND = 5/4, DECIMAL = F, POWER = GT

Een eindtotaal berekenen
U heeft een zaak. Bereken uw uitgaven voor elk van de eerste
drie maanden van het jaar en de totale uitgaven voor het eerste
kwartaal van het jaar.

Januari Februari Maart

Huur: $500 Huur: $500 Huur: $500

Gas, licht en
water:

$103 Gas, licht en
water:

$ 96 Gas, licht en
water:

$ 84

Telefoon: $ 32 Telefoon: $ 44 Telefoon: $ 38

Materialen: $535 Materialen: $614 Materials: $587
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Voordat u begint, drukt u tweemaal op � om het
eindtotaalregister te wissen.

Voer in/Druk op Display Afdruk

�
0.

000 G
0› Gš

�
0.

000 G
0› G�

‰ 0. 0› C

Opmerking:  het is mogelijk dat het resultaat dat wordt afgedrukt
wanneer u op � drukt, geen nul is zoals hierboven.

Januari:

Voer in/Druk op Display Afdruk

5 : : A 500. 500› +

1 : 3 A 603. 103› +

3 2 A 635. 32› +

5 3 5 A 1,170. 535› +

�
G 1,170.

004
1 170› G+

Februari:

Voer in/Druk op Display Afdruk

5 : : A G 500. 500› +

9 6 A G 596. 96› +

4 4 A G 640. 44› +

6 1 4 A G 1,254. 614› +

�
G 1,254.

004
1 254› G+

Maart:

Voer in/Druk op Display Afdruk

5 : : A G 500. 500› +

8 4 A G 584. 84› +

3 8 A G 622. 38› +

5 8 7 A G 1,209. 587› +

�
G 1,209.

004
1 209› G+

Totalen eerste kwartaal:

Voer in/Druk op Display Afdruk

�
G 3,633.

003 G
3 633› Gš

�
3,633.

003 G
3 633› G�

Opmerking: wanneer u eenmaal op � drukt, wordt het
eindsubtotaal (aangegeven met Gš) afgedrukt; wanneer u nog een
keer op � drukt, wordt het  eindtotaal (aangegeven met G�)
afgedrukt en wordt vervolgens het register gewist.

Het tweede geheugen (II) gebruiken
ROUND = 5/4, DECIMAL = 0, POWER = PRT

Deze rekenmachine heeft een tweede geheugen. Voor
berekeningen met het tweede geheugen, gebruikt u de toets
�. Een voorbeeld hiervan ziet u hieronder.

Optellen en aftrekken 564 + 15 N 32

Voer in/Druk op Display Afdruk

� � ‰ 0. 0› II�
0› C

5 6 4 � A II 564. 564› II+

1 5 � A II 15. 15› II+

� � II 579. 579› IIš

3 2 � E II 32. 32› II–

� � 547. 547› II�

Vermenigvuldigen (12 x 3) + (25 x 4) N (13 x 8)

Voer in/Druk op Display Afdruk

� � ‰ 0. 0› II�
0› C

1 2 B 3 � A

�

12.
II 3.

II/M 36.

12› x
3› II+
3› =

36› M+

2 5 B 4 � A

�

II/M 25.
II/M 4.

II/M 100.

25› x
4› II+
4› =

100› M+

� ‹ II/M 136. 136› Mš

1 3 B 8 � E

Œ

II/M 13
II/M 8.

II/M 104.

13› x
8› II–
8› =

104› M–

� Š II 32. 32› M�

Fouten en overlopen wissen
Invoerfouten corrigeren

Als u niet op een bedieningstoets heeft gedrukt:
• Druk op ‰ om een onjuiste invoer te wissen.
• Druk op † om het laatste cijfer te wissen.
Als u op een bedieningstoets heeft gedrukt:
• Om een onjuiste invoer te annuleren, drukt u op de

tegengestelde bedieningstoets (dit is alleen van toepassing
voor A, E, � of Œ. )

Fout- en overloopcondities en indicatoren

Als u door nul deelt of een verkoopprijs berekent met een marge
van 100%, krijgt u een foutmelding.

Een overloop doet zich voor als u een resultaat berekent dat
zoveel cijfers heeft dat de rekenmachine het niet kan weergeven
of afdrukken.

Om een fout of overloop te wissen, drukt u op ‰. Het
geheugen wordt niet gewist, tenzij de fout of overloop zich voor
heeft gedaan in een geheugenberekening.



English − Service & Warranty

For information about TI products, warranty, and service, see the enclosed
warranty statement, contact TI by e-mail, or visit us on the World Wide Web.
ti-cares@ti.com http:ààwww.ti.comàcalc

Français − Services & Garantie

Pour de plus amples informations sur les produits, la garantie et les
services TI, consultez la garantie fournie avec ce produit, contactez TI par
e-mail ou consultez notre site sur le World Wide Web.
ti-cares@ti.com http:ààwww.ti.comàcalc

Deutsch − Kundendienst & Garantie

Weitere Informationen über TI-Produkte, Garantie- und
Kundendienstleistungen erhalten Sie aus der beiliegenden Garantiekarte,
per e-mail oder auf unseren Internetseiten.
ti-cares@ti.com http:ààwww.ti.comàcalc

Italiano − Assistenza e garanzia

Per informazioni sui prodotti, sulla garanzia e sull'assistenza TI, vedere la
dichiarazione di garanzia acclusa, rivolgersi alla TI via e-mail, oppure
visitare il nostro sito World Wide Web.
ti-cares@ti.com http:ààwww.ti.comàcalc

Nederlands − Service & Garantie

Voor informatie over TI producten, garantie en service, zie de bijgesloten
garantieverklaring, neem contact op met TI via e-mail of bezoek ons op
het World Wide Web.
ti-cares@ti.com http:ààwww.ti.comàcalc

Español − Servicio y Garantía

Para obtener más información sobre productos de TI, garantía y servicio
técnico, consulte el documento de garantía adjunto, póngase en contacto
con TI mediante correo electrónico o visítenos en la World Wide Web.
ti-cares@ti.com http:ààwww.ti.comàcalc

Português − Manutenção e Garantia

Para obter informações sobre os produtos da TI, sobre a garantia e
serviços de manutenação, consulte a declaração de garantia que
acompanha o produto, contate a TI por correio eletrônico ou visite-nos na
World Wide Web.
ti-cares@ti.com http:ààwww.ti.comàcalc

Dansk  − Service og garanti

Yderligere oplysninger om TI's produkter, garanti og service får du i den
medfølgende garantierklæring, ved at kontakte TI via e-mail eller ved at
besøge vor hjemmeside på World Wide Web.
ti-cares@ti.com http:ààwww.ti.comàcalc

Svenska − Service och garanti

För information om produkter från TI, garanti och service, se bifogade
garantivillkor, kontakta TI via e-post eller besök oss på Internet.
ti-cares@ti.com http:ààwww.ti.comàcalc

Norsk − Service og garanti

Du finner opplysninger om TI-produkter, garanti og service i det vedlagte
garantibeviset, ved å kontakte TI via e-post eller besøke oss på WWW.
ti-cares@ti.com http:ààwww.ti.comàcalc

Suomi − Huolto ja takuu

Tietoja TI-tuotteista, takuusta ja huollosta on oheisessa takuuselvityksessä
sekä TI:n WWW-sivuilla. Voit ottaa Texas Instrumentsiin yhteyttä  myös
sähköpostitse.
ti-cares@ti.com http:ààwww.ti.comàcalc
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