Ook verkrijgbaar
S-board 840 Compact Keyboard

BakkerElkhuizen
S-board 840 Numeric Keypad
Gebruiksaanwijzing

• 2 USB poorten en multimediatoetsen
•	Optimale lay-out: extra brede spatiebalk,
makkelijk vindbare cursortoetsen
• Mobiel: slechts 2 cm ‘dik’ en licht gewicht
• Ergonomisch: lichte laptop-toetsaanslag, schaarmechanisme
i.p.v. membraan
• Aansluiting: USB
Specificaties
• Productcode: BNES840D* (*=lay-outs: US, UK, DE, BE, FR)
• Afmetingen: 305 x 165 x 20 mm
• Gewicht: 480 g
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Gebruiksaanwijzing
S-board 840 Numeric Keypad

Snel starten
1. Numeriek toetsenbord aansluiten op één

SEND

MR

MC

PC/CAL

SEND
MR
MC

> Zend resultaat van de berekening naar de computer.

van de USB poorten van uw computer.

> Verplaats inhoud van het geheugen naar het display.

2. Nadat hardware gevonden is numerieke

> Het geheugen wissen.

> Wisselen tussen numeriek deel en rekenmachine,
PC/CAL
wanneer aangesloten op de computer.
CE/AC

> In numerieke en rekenmachine mode
Na 10 minuten gaat het numeriek deel automatisch
in een slaapstand om energie te besparen.
Druk deze knop om weer te gaan werken.
Rekenmachine mode
Zet het display weer op ‘0’ en wist het registeren
na intypen van getallen.

M+

> Toevoegen van getal in het display aan het geheugen.

M-

> Aftrekken van het getal in het display van het
geheugen.


CE/AC

M+

M-



Om de levensduur van het S-Board 840 numeriek te verlengen
raden wij u aan om het bijgeleverde hoesje te gebruiken wanneer u
uw S-Board 840 numeriek opbergt.

> In numerieke mode
Backspace functie.
Rekenmachine mode
Verwijdert het meest rechtse getal en verschuift
het getal naar rechts.

toetsenbord aanzetten door op de knop:
‘CE/AC’ te duwen.

