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 Galimi laiko įvedimo variantai.  Kadangi labai dažnai skrydis neužtrunka  nė 

valandos,  įvedinėjant  “nesamas valandas” (pvz.: “0:24”), nukenčia skaičiavimo sparta bei  didėja 

įvedimo klaidos tikimybė. Laiko  įvedimo  supaprastinimui  valandos  ir  minutės  programoje 

traktuojamos  kaip  nepriklausomi  objektai,  kuriuos  galima  naudoti  atskirai  vienas  nuo  kito  

arba  kartu.    Įvedus  valandas,  visada  reikia  paspausti mygtuką  “hour”  arba  klaviatūroje  

skyriklio  klavišą “.”.  Jei  įvedamas  laikas  susideda   iš  valandų  ir  iš  minučių,  pirmiausia  

įvedamos  valandos (po įvedimo  paspaudžiant “hour”), paskui  -  minutės.  Tačiau  galima  

įvedinėti  tik valandas   - “hhhh:”   arba  tik  minutes -  “mmmm” (įvedant daugiau nei 59 min., 

operando  reikšmė  automatiškai konvertuojama į formatą “hhhh:mm”).  Pvz.:   įvedant “10 val.”,  

užtenka įvesti “10:”,  nors galima ir “10:00”,   “10:0”. Įvedant  “5 minutes”,  pakanka įvesti "5",  

nors galima įvedinėti  "0:05" , ":05" ,  “0:5”  arba  ":5", t.y “KAIP  TARIAMA  TAIP  IR  
RAŠOMA”. Maksimali  įvedama  laiko  reikšmė  - 9999:59.  Sumavimas  apribotas  iki 100.000 

val.,  ko daugumai  lakūnų  turėtų  pakakti. 

 Naudojantis  atmintim,  į atminties  registrą  bus  įvestas  “aktyvus”  (ryškiau 

šviečiantis)  operandas,  kurio reikšmė  konvertuojama į formatą “hhhh:mm”.  

 Sumavimų  skaitiklis  gali  būti  panaudotas  skraidymų  knygelės  puslapio  įrašų  

skaičiaus  kontrolei.  Skaitiklis  nulinamas  “paspaudžiant”  pelės  mygtuku  patį  skaitiklį  arba   

mygtuką “C”. 

 Skaičiavimas  bus  spartesnis,  jei naudositės klaviatūros  dešinėje  pusėje  esančiais  

skaitmenų  klavišais  (žalias  šviesos  diodas  NumLock  turi  šviesti).  

 “Karšti”  klavišai: 

 C       -     klavišas  ”Esc”         (viskas nulinama, išskyrus MEM) 

 CE     -     klavišas  “Delete”      (įvedimo  lauko valymas) 

 M+    -     klavišas  “M”             (“aktyvus” operandas sumuojamas prie MEM turinio) 

 MC    -    klavišas  “C”              (atminties  registro  valymas) 

 MR    -    klavišas  „R“         (MEM registro turinys kopijuojamas į rezultato lauką) 

 MS    -     klavišas  „S“              („aktyvus“ operandas įkeliamas į atminties registrą) 

 back  -     klavišas  „back“ 

 *(-1)  -    klavišai :   F9,    „/“   arba   „*“     (rezultatas keičia ženklą) 

      hour   -    bet  kuris  iš  klavišų:   dvitaškis, taškas, kablelis, tarpas…. 

           aerokl. logo   -    klavišas  “A” 
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