
ELEKTRONICKÁ KALKULAČKA  
Model CDC - 112 
 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

Tento přístroj vyhovuje požadavkům směrnice 89/336/EHS ve smyslu 
dodatku 93/68/EHS. CITIZEN je registrovaná ochranná známka 
společnosti CITIZEN WATCH CO., LTD, Japonsko. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Citizen model CDC - 112 je kalkulačka s dvojím napájením (sluneční 
energie + zálohovací baterie) a lze ji provozovat v libovolných 
světelných podmínkách. 
Funkce automatického vypnutí – kalkulátor se automaticky vypne 
v případě, že žádné z tlačítek nebylo použito po dobu přibližně 10 minut. 
Kapacita displeje: 12 číslic 
Rozměry: 174 x 130 x 33  mm 
Hmotnost: 170 g 

Výměna zálohovací baterie 
Pokud je nutné provést výměnu zálohovací baterie, vyjměte starou 
baterii otevřením spodní části krytu, poté vložte novou baterii s polaritou 
tak jak je naznačeno. Po výměně baterie pomocí oválného kovového 
předmětu stiskněte tlačítko RESET na desce s plošnými spoji. 

POPIS TLAČÍTEK A PŘEPÍNAČŮ 
[ON/C]       (1) Zapnutí napájení / (2) Celkové vymazání   
[CE]            (1) Vymazání položky / (2) Vymazání  
[M+]           Přičtení údaje k obsahu paměti  
[M-]             Odečtení údaje od obsahu paměti  
[MR]         Vyvolání údaje z paměti  
[MC]         Vymazání obsahu paměti   

  Tlačítko Shift    
[TAB]  Tlačítko pro volbu počtu desetinných míst 
[MU]  Výpočet přirážky / slevy z ceny  
[+/-]           Změna znaménka  
[+TAX]   [-TAX ]  Klávesy pro výpočet daně    
[RATE]  Předvolba daňové sazby nebo směnného kurzu 
[LOCAL]   Klávesy pro přepočet měny 

VÝZNAM ZNAKŮ NA DISPLEJI 
F       proměnlivý počet desetinných míst 
0 1 2 3            pevně určený počet desetinných míst 
A       automaticky přidává finanční desetinnou čárku 

při sčítacích a odečítacích operacích 
MEMORY       paměť   
-MINUS            minus 
ERROR   chyba přeplnění    
%  uložená sazba daně 
TAX  výše daně 
+TAX  cena včetně daně 
-TAX  cena bez daně 
RATE  nastavení směnného kurzu nebo daňové sazby 

PŘÍKLADY VÝPOČTŮ 
Před zahájením každého výpočtu stiskněte 2x tlačítko [ON/C] 

Příklady jednoduchých výpočtů 
 
 
[TAB] F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[TAB] A 
 
 
 

Výpočty s pamětí 
 
 
 [TAB] 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výpočty s konstantou 
 
 Příklad Použitá tlačítka Zobrazení na displeji

[TAB] 2 
 
 
 
 
 
 
 
Korekce při přeplnění 
 Příklad Použitá tlačítka Zobrazení na displeji
 
 
 
 
 
 
 
Výpočty daní 
%   stanovení sazby daně v % 
TAX   výše, hodnota daně 
-TAX   tlačítko pro výpočet ceny bez daně 
+TAX   tlačítko pro výpočet ceny s daní 
SET   nastavení daňové sazby 
 
 Příklad Použitá tlačítka Zobrazení na displeji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Převod měny 
[SET]    nastavení směnného kurzu 

Kurz měny nelze nastavit na hodnotu “ 0“ 
[ LOCAL]     místní měna 
     mezinárodní měna 
 
 
 
Příklad Použitá tlačítka Zobrazení na displeji

 
 
 
 

Funkce MU (Mark Up) pro výpočet cen 
 Příklad Použitá tlačítka Zobrazení na displeji

Příklad                    Použitá tlačítka            Zobrazení na displeji

 
 
 
UPOZORNĚNÍ: 

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a 
elektronických zařízení (domácnosti) 
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní 
dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo 
elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně 
s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace 
výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, 
kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto 

produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte 
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské 
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného 
místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu 
s národními předpisy uděleny pokuty. Příklad                      Použitá tlačítka             Zobrazení na displeji

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení 
(firemní a podnikové použití) 
Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte 
podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. 

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení 
v ostatních zemích mimo Evropskou unii 
Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro 
správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte 
podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. 


