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English
Read this carefully and save for future use since 
it contains important information.

This calculator is intended for use by children 
over 3 years of age.

IMPORTANT!
 • The included battery is NOT replaceable!
 • Follow recycling instructions when removing the 

battery.
 • Exhausted batteries are to be removed from 

the calculator. Follow instructions for recycling 
when disposing of exhausted batteries.

 • When removing batteries, be sure to keep them 
away from small children since they pose a 
choking risk.

 • Never try to take the battery apart or expose it 
to direct heat.

 • If you do not wish to use the calculator for a 
longer period, remove the battery by following 
the recycling instructions to eliminate the risk of 
battery leakage.

 • Do not store the calculator in extreme 
temperatures and do not leave it for long 
periods in direct sunlight as heat can damage 
the circuit board of the calculator.

 • Make sure that the calculator is stored away 
from water, humidity and dust.

 • Clean the calculator with a dry and clean cloth.

Instructions for use
Press the green button to start the calculator.
Press the red button to turn the calculator off.
To do calculations use a figure (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) 
and then press the desired method of calculation 
on the symbols ( ÷ x - +). To get a result, press the 
= symbol.
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עברית
קראו	מידע	חשוב	זה	בתשומת	לב	ושמרו	לעיון	בעתיד.

מחשבון	זה	מיועד	לילדים	בגילאים	מעל	3	שנים.

חשוב!
הסוללה המצורפת אינה ניתנת להחלפה •
עקבו אחר הנחיות המחזור כאשר אתם מוציאים את  •

הסוללה
יש להוציא סוללות ריקות מהמחשבון. עקבו אחר הנחיות  •

המחזור כאשר אתם משליכים את הסוללות הריקות.
כאשר אתם מוציאים את הסוללות, יש לוודא שהן נמצאות  •

הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים כדי למנוע סכנת 
חניקה.

לעולם אל תנסו לפרק את הסוללה או לחשוף אותה  •
ישירות לחום.

במידה ואינכם מעוניינים להשתמש במחשבון לתקופה  •
ארוכה יותר, הוציאו את הסוללה תוך מעקב אחר הנחיות 

המחזור כדי להימנע מהסכנה של דליפת סוללה.
אין לאחסן את המחשבון בטמפרטורות קיצוניות ואין  •

להשאיר אותו באור שמש לזמן ממושך, מאחר וחום עלול 
לפגוע במעגל החשמלי של המחשבון.

וודאו שהמחשבון מאוחסן הרחק ממים, לחות ואבק •
נקו את המחשבון במטלית יבשה ונקייה. •

הוראות	שימוש
לחצו על הכפתור הירוק כדי להדליק את המחשבון •
לחצו על הכפתור האדום כדי לכבות את המחשבון •
לביצוע חישובים השתמשו במספר )0,1,2,3,4,5,6,7,8,9(  •

ואז בחרו בשיטת החישוב הרצויה ע"י לחיצה על אחד 
הסימנים ) ÷ x - +(. לקבלת תוצאה לחצו על סימן =.


