
   

Talande kalkylator TalkTech YL-3019 
(Model no YL-3019) 
 
Introduktion 
Kalkylatorn levereras med hörsnäcka. Batterierna monteras i det tubformade facket på 
kalkylatorns undersida. Batteriluckan har några försänkta streck och en pil som pekar ut mot 
räknarens långsida. Tryck luckan i pilens riktning tills den lossnar (OBS luckan lossnar helt). 
Skjut in batterierna på plats med den släta änden (minuspolen) vänd mot fjädern i ena änden 
av facket. Sätt tillbaka batteriluckan. När batterierna satts på plats, måste räknaren 
nollställas innan man kan använda den. Se nedan! 
 
Kalkylatorn har förutom de fyra vanliga räknesätten även beräkning av kvadratrot och 
procent samt ett minne där man kan spara tal för senare användning. 
 
Kalkylatorn, som har en sluttande översida är försedd men en display längst upp. Till höger 
sitter ett galler för högtalaren. Uttag för anslutning av den medföljande hörsnäckan finns till 
vänster om displayen. När hörsnäckan ansluts, kopplas högtalaren bort. Tangentbordet 
upptar större delen av kalkylatorns ovansida. 
 
Till vänster, just där den sluttande övre delen övergår i tangentbordet, sitter en 
skjutomkopplare. När den står längst till vänster, är kalkylatorns tal avstängt. I mittenläget 
"talar" räknaren med låg volym och i läget längst till höger blir volymen högre. Mittenläge är 
inte så distinkt, så man får prova sig fram för att välja volym. Räknaren och displayen 
fungerar även när skjutomkopplaren står längst till vänster, men utan tal. Kalkylatorn kan 
inte stängas av helt. På samma rad som skjutomkopplaren finns två små runda tangenter. 
Den vänstra är för kvadratrot och den högra är för Reset. 
  
Tangenterna är ovala och några har avvikande form. Alla tangenter identifierar sig själva, dvs 
när man trycker på en tangent så anges tangentens funktion med tal. Med hjälp av den 
funktionen kan man orientera sig på tangentbordet och lära sig var tangenterna ligger. Vi 
föreslår att du ägnar dig en stund åt att göra dig hemmastadd på tangentbordet! 
 
Genomgång av tangentbordet och kalkylatorns funktioner 
När man monterat batterierna hamnar räknaren i ett låst läge. För att komma igång måste 
man trycka på knappen Återställ (AC), som sitter till vänster under högtalaren. Om räknaren 
vid andra tillfällen skulle låsa sig, trycker man på Reset och sedan på Återställ (AC). 
 
Till vänster ligger ett fält med tre gånger fyra tangenter. Där finns siffrorna 0-9 samt 
kommatecken. Siffran 5 finns i andra kolumnen från vänster och i andra raden uppifrån. Den 
tangenten har en liten upphöjning i mitten. 
 
I mitten finns uppifrån räknat tangenter för Gånger, Minus och Plus. I kolumnen till vänster 
om högtalaren finns tangenter för Minne plus, Minne minus, Division och längst ner Lika 
med.  
 
Under högtalaren sitter i övre raden till vänster en tangent som kallas Återställ (AC). Med 
den tangenten raderas alla siffervärden och kommandon som matats in och allt som ligger 
lagrat i minnet. Till höger i den raden finns %-tangenten. Tangenten till vänster i den 
mellersta raden heter Rensa minne (MC). Med den raderas enbart minnet. Tangenten till 
höger heter Minne (MR), och när man trycker på den meddelar kalkylatorn det siffervärde 
som är lagrat i minnet. 
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Längst ner under högtalaren sitter en bred tangent som heter Rensa (CE). Med den raderar 
man det siffervärde som för tillfället står på displayen. Med hjälp av den kan man, när man  
t.e.x. håller på att addera en lång rad tal, ta bort det senast inmatade siffervärdet utan att 
radera resultatet av de föregående räkneoperationerna. 
 
Några tips om hur man använder kalkylatorn 
Addition av en konstant: 
När man utfört en räkneoperation t.ex. en addition, kan man fortsätta att addera det senast 
inmatade siffervärdet genom att trycka på Lika med flera gånger. 
 
Multiplikation med en konstant: 
Vid multiplikation fungerar det på liknande sätt, men med den skillnaden att värdet i 
displayen kommer att multipliceras med det siffervärde som matades in innan man tryckte 
på tangenten Gånger. 
 
Repetera siffervärdet som visas på displayen: 
När man utfört en beräkning genom att trycka på Lika med, och senare vill upprepa 
resultatet bör man göra på följande sätt: Till de siffror som nu står i displayen adderar man 
noll. Tryck Plus 0 och Lika med. Nu kan man upprepa resultatet hur många gånger som helst 
genom att trycka på Lika med. 
 
Underhåll 
Räknaren kan vid behov rengöras med en fuktig trasa med en droppe diskmedel. Undvik att 
spilla kaffe eller andra drycker på räknaren! 
 
Batterier 
Kalkylatorn drivs med 2 st batterier (typ AA, R6 eller UM-3). Välj gärna alkaliska batterier 
för längre livslängd. Det går även att använda laddbara batterier. Ta hand om förbrukade 
batterier i enlighet med kommunens anvisningar. 
 
Service och support 
I första hand vänder du dig till ditt inköpsställe eller leverantör. Du kan även 
kontakta oss. Du kan nå Iris Hjälpmedel på telefon 08 – 39 94 00 eller adressen 
nedan. 


