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IETS OVER DE QUIRKS VAN DE CASIO FX-502P (FX-501P) 
 

Door Herman R. Perk 
 

Literatuur: de kolom van Dick Pountain in Personal Computer World (PCW) van 
nov 1980 , jan 1981 en feb 1981 . 

 
De ontwerpers van de CASIO FX-502P (vanaf hier “de CASIO” genoemd) hebben er blijkbaar van 
alles aan gedaan om hun apparaat fool-proof te maken. 
Een ding (in ieder geval) hebben ze (misschien expres ?) over het hoofd gezien en dat is het 
beveiligen tegen het verkeerd gebruiken van het indirekt adresseren van de geheugens. 
Hiermee trekken we wel een doos van Pandora open: we kunnen de 6 “vreemde” karakters ° , P , C , 
E , –  en spatie creeren ; we kunnen zelfs concluderen hoe de interne representatie van getallen “is” 
en dat het waarschijnlijk een echte fout van CASIO is, dat de geheugens maar 10 cijfers kunnen 
bevatten in plaats van 12. 
 
Maar eerst een paar heel andere zaken: 
 
Wat ik verder niet zal uitwerken is het gebruik van  INV EXE  i.p.v.  EXE  bij het saven en loaden 
naar/van magneetband. 
(Hiermee kunnen we volgens het artikel van jan 1981 alleen het x-register saven en loaden zonder de 
rest aan te tasten.) 
Hiervoor verwijs ik naar PCW. 
 
Een ander aardigheidje is het gebruik van gelijke labels in een programma. 
In eerste instantie wordt het eerst voorkomende label gebruikt.  Telkens als een programma langs een 
label gaat wordt de plaats van het label opnieuw gedefinieerd.  Hiermee kunnen natuurlijk 
waanzinnige programma’s gemaakt worden.  (Hiervoor heb ik geen verwijzing.) 
 
Nu Pandora’s doos: 
 
Ik geef alleen de resultaten, dus niet de weg die ik door de materie heb bewandeld.  (Hiervoor is de 
door mij gekozen ruimte veel en veel te klein.) 
Allereerst :  vul een geheugen met een voor indirekt adresseren illegaal getal (bijv. 20) 

2 0  Min  1 
Men kan nu een speciall intern register (die ik in het vervolg A zal noemen) bekijken door o.a. in te 
drukken: 

INV  IND  MR  1 
Dit register is echter niet noodzakelijk voor vertoon en normale verwerking geschikt gemaakt.  Probeer 
maar: 

AC  INV  IND  MR  1  INV  1/x 
(Let hierbij ook op de exponent !) 
Om het getal te bekijken waaruit de random numbers worden gedestilleerd: 

INV  RAN#  INV  IND  MR  1 
We zien, dat de random functie register A gebruikt voor tussenresultaten.  (Tot zover PCW nov 1980) 
De rest van dit artikel is een sterk verbeterd uittreksel van PCW feb 1981 met een groot aantal 
uitbreidingen daarop.  Wat Dick Pountain niet schreef, was dat het om één bepaald register gaat, en 
dat register A direkt gevuld kan worden met het display-getal door op de knop °’” te drukken. 
Daar het teken voor deze knop zo moeilijk is in te typen zal ik hiervoor in het vervolg het symbool “;” 
gebruiken. 
Verder veronderstel ik dat in geheugen 1 altijd een illegaal getal (20) staat. 
 
In een binaire rekenmachine, zoals de CASIO is, kunnen met 4 bits de cijfers 0 t/m 9 worden 
voorgesteld.  Echter niet alle 16 mogelijkheden zijn dan benut. 
In de CASIO worden de overige 6 hexadecimale cijfers gebruikt voor speciale display codes: 
A: ° voor de graad, minuut, seconde notatie 
B: P voor programmanummers en bepaalde programmacodes 
C: C voor haakjes overflow en bepaalde programmacodes 
D: E voor error condities en bepaalde programmacodes 
E: – voor het min-teken en als koppelteken tussen programmacodes om legale combinaties 

 aan te geven 
F: spatie voor alle lege plaatsen in het display. 
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De hier gegeven volgorde blijkt ook de numerieke volgorde te zijn (A,...,F ofwel 10,...,15) 
De volgende stappen zorgen ervoor dat de geheugens .0 t/m .5 gevuld worden met deze “rare” 
karakters of hun negatieve waarden. 
 

6 ; ENG ÷ INV IND MR 1 = Min . 0 (de  ° ) 
7 ; ENG ÷ INV IND MR 1 = Min . 1 (de  P) 
– 1 0 = +/– Min . 5 (de    ) 
– 1 1 = Min . 2 (  –C  ) 
+ 1 0 = Min . 4 (de  – ) 
– 1 1 = Min . 3 (  –E  ) 

 
NB.: C en E zijn hier negatief daar ze anders het toetsenbord blokkeren.  (Ze blijken het toetsenbord 

alleen te blokkeren als ze, voorafgegaan door tenminste één spatie, op de laatste 
mantisseplaats staan.) 

 
Ik heb een aantal alternatieven vergaard ter verkrijging van die karakters. 
 
A: a) AC  7 7 7  EXP  2 0  +/–  ÷  INV  IND  MR  1  = 
 (dit is de in PCW beschreven methode van Jonny Østensen, doch door de knop  ENG  

in te drukken zien we, dat de exponent 100 is i.p.v. 0) 
 
 b) AC  7 7 7  ÷  INV  IND  MR  1  =  INV  xny  1  ;  INV  xny  INV  1/x  INV  IND  MR  1 
  (variant van voorgaande, echter met de juiste exponent) 
 
 c) 1  EXP  4  ;  ENG  ENG  ENG  INV  IND  MR  1 
 
B: a) 1  EXP  3  ;  ENG  ENG  INV  IND  MR  1 
 
 b) 1 0  –  MR  . 5     (zoals in PCW, en varianten hiervan) 
 
C: a) 1 0 0  ;  ENG  ENG  INV  IND  MR  1 
 (de eerste twee cijfers zijn willekeurig te kiezen. 

Deze methode levert een eenmalig bruikbare POSITIEVE C met een nul er direkt 
voor.  Hiermee straks meer.) 

 
 b) MR  . 4  –  1 0  =    (zoals in PCW, en varianten hiervan) 
 
D: a) 1 0  ;  ENG  ENG  INV  IND  MR  1  (zie noot bij C: a).) 
 
 b) varianten op het thema als in B: b) en C: b) 
 
E: a) 1 0  ;  ENG  INV  IND  MR  1   (de 2 cijfers zijn willekeurig) 
 
 b) 8 4  ;  ENG  ÷  INV  IND  MR  1   (ev. met  =  afgesloten) 
 
 c) AC  INV  IND  MR  1  ENG  INV  IND  MR  1 
 (dit is echter niets anders dan methode E: a) omdat met  INV  IND  MR  1  tevens 

geheugen 1 naar register A wordt overgeheveld, en hierin staat een willekeurig 
tweecijferig (!) getal (20).) 

 
F: a) 9 4  ;  ENG  ÷  INV  IND  MR  1   (95 i.p.v. 94 werkt ook) 
 
 b) 1 3  –  MR  . 4  =    (zoals in PCW, en varianten hiervan) 
 
INV  IND  MR  1   kan geprogrammeerd worden, doch de volgende methode is mij handiger gebleken 
bij direkt gebruik. 
Creeer een positieve of negatieve “C” in geheugen 9 bv. als volgt: 

1 0 0  ;  ENG  ENG  INV  IND  MR  1  Min  9 
Nu kunnen we i.p.v.  INV  IND  MR  1  gebruiken als alternatief voor het ophalen van register A: 

MR  9  C 
waarbij de C natuurlijk de clear toets is (waardoor deze methode niet programmeerbaar is). 
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Geheugen nummer 9 heb ik hiervoor uitgekozen vanwege z’n strategische ligging vlakbij de  MR  en 
de  C  toets. 
De verklaring van de werking van deze methode bleek mij acheraf uit de handleiding van de CASIO :  
Als door haakjesoverflow een “C” in het display verschijnt, dan zijn op de C en AC toetsen na alle 
toetsen geblokkeerd. 
De C toets laat het tot dan toe verkregen (tussen-) resultaat zien, dat in register A zolang is 
opgeslagen.  (Dat laatste vertellen ze er echter niet bij.) 
Deze methode blijkt te werken voor alle waarden in het display, waarbij de laatste mantisseplaats een 
C is, ongeacht de exponent. 
Dit wordt het duidelijkst geillustreerd door het volgende: 
Maak programma (bv.) P1 als volgt: 

;  ENG  ÷  INV  IND  MR  1  = 
(waarmee natuurlijk flink geexperimenteerd kan worden). 
Probeer nu 

6 6 6  P1  P1  P1  P1 
We hebben nu geen zgn. keyboard-lockout, maar dat weerhoudt ons er niet van om een aantal keren 
op de C toets te drukken.  (Toch leuk hè?) 
Bij het experimenteren met P1 heb ik een aantal iteratieve processen waargenomen (herhaald 
indrukken van P1 geeft op een gegeven moment weer dezelfde waarde terug)  zoals startend vanuit 
16 , 24 (of 4) , 48 (of 8) en vanuit 86 en alles wat leidt naar 1.  Wie vindt er meer ? 
Een aantal meer of minder leuke getallen ben ik tegen gekomen met bv.: 
682  P1  ,  789  P1 ,  3  INV  1/x  P1  ,  845  P1  ,  854  P1 
De laatste twee zijn opmerkelijk, omdat ze geen keyboard-lockout toestand creeren, in tegenstelling 
tot bijv  561  P1  of met een exponent: 
577  P1  P1  ... enz.  (30 maal P1) 
Nog een paar C-type lockout’s: 72  P1  (de 20 die na het indrukken van C verschijnt is niets anders 
dan  MR  1  INV  INT  (dus 20.5 wordt ook 20).) 
 met een exponent 8899  P1  P1 
 een kale C 9  ÷  11  =  P1 
Als er zowel een C in register A als in het display zit, dan hebben we een zgn. E-type lockout:  alleen 
te verhelpen met de AC toets. 
Aanschouw bijvoorbeeld: 72  P1  C  MR  . 2  C  C  (om te zien wat er gebeurt.) 
Als we nu de +/– toets indrukken , is alleen AC (en de uit-knop) te gebruiken. 
 
Het werken met de 6 vreemde tekens is geen sinecure. 
Per cijfer in een getal wordt bijgehouden of het een tien- of zestientallig cijfer is.  (Dit geldt ook voor de 
cijfers 0 t/m 9.) 
Tevens is de waarde van deze cijfers niet altijd resp. 10, 11, 12, 13, 14 en 15, maar vaak ook resp. 
0, –5, –4, –3, –2, en –1. 
Het aanelkaar plakken van deze karakters is zeer moeilijk, zoniet haast onmogelijk.  Wel kan gebruikt 
gemaakt worden van de methode, die ik in de vorm van een programmaatje demonstreer: 
 
2  0  Min  1  AC  9  Min  0  1  EXP  4  +/–  LBL  0  ;  ENG  INV  IND  MR  1  INV  DSZ  GOTO  1  –  +  
=  +/–  GOTO  2  LBL  1  +  +  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  GOTO  0  LBL  2 
(NB.: 16 “=” tekens achter elkaar.  Het getal 16 komt mij bekend voor.) 
 
De 6 speciale karakters bieden tezamen met dezelfde karakters met een 1 ervoor nog extra 
mogelijkheden.  Allereerst het verkrijgen van de karakters met die 1 ervoor:  (Voorbeelden, want het 
kan op vele manieren) 

MR  . 0  +  + = (dit levert 1°) 
MR  . 1 = (1P) 
MR  . 4 = (1–) 
MR  . 5 = (1spatie) 
2 2  –  MR  . 5 = (1E) 
MR  . 1  +  + = (1C) 

Dit hebben we dus duidelijk even in geheugens gestopt om ermee te kunnen experimenteren. 
Door nu al deze twaalf karakterkombinaties te gebruiken als indirekt adres voor 
geheugenbewerkingen, komt PCW tot de conclusie, dat hiermee zowel registers F en .F als alle 
haakjesregisters indirekt bereikt kunnen worden als volgt: 
 
adres: P C E – sp 1P 1C 1E 1– 1spatie ° 1° 
register: L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 F .F 
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De L1 t/m L10 registers zijn de haakjesregisters. 
Nu niet te snel juichen, want hier zien we hoe de geheugenfunctieknoppen de geheugens misbruiken. 
Als we normaal bijv. L1 vullen door bijv.  π  +  (  in te drukken, en we kijken van buiten 
af naar L1 met  INV  IND  MR  . 1   dan zien we dat de eerste twee cijfers weggegooid zijn doch de 
exponent is 0 gebleven. 
Ik vermoed dan ook dat dit een vergissing van CASIO is waardoor de “gewone” geheugens ook 
slechts tiencijferig zijn. 
Is er iemand die mij hierover met zekerheid uitsluitsel kan geven ? 
 
We kunnen deze adresseringen ook proberen met  INV  IND  GSB  0 
Dit blijkt een bizar effect te geven, namelijk het gehele programma geheugen blijkt doorzocht te 
worden naar speciale “labels”, ongeacht het programma-nummer waar de “labels” voor het eerst 
voorkomen. 
Omdat hierbij alleen gekeken wordt naar het eerste karakter, vervallen alle 6 combinaties met een 1 
ervoor.  Deze veroorzaken alle een sprong naar P1. 
De “labels” zijn resp.   00, 01, 02, 03, EP en EE  ofwel de nul t/m drie, punt en de EXP .  Deze 
“programmastappen” worden niet uitgevoerd, ze worden bij zo’n zoekaktie als echte labels gezien net 
zoals P0 t/m P9. 
 
Achter (integer) getallen kan eenvoudig een P, C, E, – of spatie geplakt worden volgens de methode 
van PCW.  Dit eventueel ter identificering van getallen. 
De methode is alsvolgt: 
Tel bij tienmaal het getal waarachter men een C wil plakken 10 – MR .4 op 
bijv: 789  *  10  +  10  –  MR  . 4  = 
Voor P, C, E, – resp. spatie moeten we spatie, –, E, C, resp. P nemen om er vanaf te trekken.  Voor 
de  °  heb ik in de gauwigheid nog geen methode gevonden. 
PCW hanteert een iets andere methode m.b.v. 1E, 1–, en 1spatie tezamen met het getal 20 dat 
opgeteld moet worden i.p.v. 10. 
 
De speciale karakters kunnen we ook in de exponent krijgen door bijv. register A te bekijken na een 
sinus van een groot getal berekend te hebben. 
Ga maar na in mode 4: 
1000  SIN  MR  9  C      ,      1100  SIN  MR  9  C      ,      1200  SIN  MR  9  C      e.v.a. 
Als er geen exponent zichtbaar is druk dan eens op  ENG  of aanschouw wat er gebeurt tijdens het 
volgende: ENG  ENG  =  ENG  INV  ENG 
We zien dat dit soort exponenten meerdere gewone waarden kan aannemen. 
 
Het is ondertussen ook al gebleken, dat er exponenten groter dan 99 zichtbaar gemaakt kunnen 
worden.  Doch hoger dan 599 is volgens mij niet mogelijk, tenzij U  5spatiespatie  hoger vindt. 
Een paar speciale gevallen wil ik U echter niet onthouden: 
 
a) AC  1  INV  1/x  MR  9  C (dit levert de eigenlijke exponent van  AC  MR  9  C  =) 
b) (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  C  MR  9  C (we creeren dus haakjes-overflow) 
c) 1380  COS  MR  9  C en we vervolgen met ENG  ENG  =  ENG  INV  ENG 
d) 1254  SIN  MR  9  C +/–  +/–  ENG  = 
e) 1096  SIN  MR  9  C +/–  +/–  ENG  = 
f) 1296  SIN  MR  9  C +/–  +/–  ENG  = 
g) 1249  SIN  MR  9  C +/–  +/–     mispoes ... 
h) 1050  SIN  MR  9  C ENG  = 
 
We zien hier wat de CASIO ontwerpers hebben gedaan om een min-teken voor een getal te kunnen 
zetten.  Nader onderzoek wijst uit, dat alleen het display en niet het x-register in het derde cijfer van 
achteren wordt aangetast door op de +/– te drukken. 
 
Door het werken met getallen met exponenten groter dan 99, de +/– toets, de  INV 1/x, de  INV x²  en 
de  INV  √x  heb ik kunnen concluderen hoe intern met getallen wordt omgesprongen: hoe ze eruit 
zien tijdens de bewerkingen en hoe ze eruit zien tijdens het bewaren in registers. 
(Ik kan me natuurlijk vergissen, maar hetvolgende lijkt mij het meest waarschijnlijk.) 
 
Uitgaand van een paar simpele aannames zoals “Het teken-bit van de mantisse zal waarschijnlijk met 
die van de exponent in één vierbits ‘nibble’ zijn opgeslagen” en “bij kwadrateren verdubbelt de 
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exponent en dus ook die vier-bits ‘nibble’ uit de vorige anname” zal eenieder tot de volgende 
conclusies moeten komen, welke misschien geverifieerd kunnen worden door de notatie op de 
magneetband uit te spitten.  Hier heb ik geen zin in, dus dat laat ik over aan de lezer. 
 

TABEL  1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
0 0 + spatie   0,(1) + F 1 1 
1 1 + 0  (2, 3) (–) (E) 2 2 
2 2 + 1  4, 5 + D 3 3 
3 3 + 2 (6,)7 – C 4 4 
4 4 + 3   8,(9) + B 5 5 
5 5 + 4  A, B – A 6 6 
6 6 + 5  (C, D) (+) (9) 7 7 
7 7 – – (E,)F (–) 8 8 8 
8 8 – spatie   0,(1) (+) 7 9 9 
9 9 – 0  (2, 3) (–) (6) A ° 
° A – 1  4, 5 (+) 5 B P 
P B – 2 (6,)7 (–) 4 C C 
C C – 3   8,(9) (+) 3 D E 
E D – 4  A, B (–) 2 E – 
– E – 5  (C, D) (+) (1) F spatie 

spatie F + – (E,)F – 0 0 0 
 
Kolommen 1 en 2 geven de inhoud van het 4 bits cijfer in het zestien tallig stelsel, en wel van het 
cijfer, waarin het teken van de mantisse en het type exponent zit opgeborgen. 
Kolom 3 geeft het teken van de mantisse, en kolom 4 het eerste karakter van de drie karakters lange 
exponent. 
Kolom 5 geeft de verdubbeling van kolom 2 weer.  (Let wel: elk bit meer dan vier bits wordt afgekapt)  
Dit is precies wat we waarnemen bij kwadrateren van getallen. 
Kolom 6 geeft het gedrag aan van de exponent, zoals waargenomen bij het worteltrekken. 
Kolom 7 laat het resultaat zien van de  INV  1/x  bewerking, uitgaande van kolom 2. 
Kolommen 8 en 9 laten zien hoe de getallen worden opgeslagen, en hoe de  +/–  bewerking dus op 
z’n simpelst is. 
 
Alle waarden tussen haakjes kunnen niet volgens aangegeven weg verkregen worden, daar de 0 van 
kolom 4 een overflow voorstelt en dus vervalt tot een “E” van error, en daar de 5 van kolom 4 een 
underflow voorstelt en dus vervalt tot een nul in het display. 
 
Als de exponent gewoon negatief is ( de – in kolom 4 ) dan zal de waarde van de exponent (die twee 
cijfers achter het eerste karakter) niet in het display verschijnen zoals deze is opgeslagen, maar 100 
minus de opgeslagen waarde.  Dit valt te concluderen uit de gedragingen van de worteltoets bij de 
zich negatief gedragende exponenten (zie kolom 6). 
 
Voorbeeld: we hebben het getal  2274  in het display staan.  (Dit is dus niet 2 tot de macht 274 

maar 2 maal 10 tot de macht een vreemde exponent met getalwaarde 74 .  De exponent 
gedraagt zich negatief en we zouden dus eigenlijk niet 74 maar 100–74 = 26 met een min teken 
moeten zien.) 
Kwadrateren: een 2 in kolom 4 levert een 3 in kolom 2.  Deze 3 plakken we voor de 74 en we 
verdubbelen deze 374.  Resultaat is 748. 
Zie nu in kolom 5 ter hoogte waar in kolom 4 een 2 staat.  Daar staat die 7 van de 748.  Hoe 
manifesteert zich nu deze 7 ? 
Daarvoor kijken we bij de 7 in kolom 2, die volgens kolommen 3 en 4 een negatieve mantisse 
en een echte negatieve exponent moet opleveren. 
Daar de exponent negatief is moeten we de 48 van 100 aftrekken hetgeen nog altijd 52 
oplevert. 
De mantisse kwadrateert alsof niets aan de hand is tot 4. 
Het uiteindelijke resultaat zou volgens bovenstaande redenering en bijbehorende tabel het getal 
-4-52 moeten zijn.  Gelukkig klopt dit ook, net als diverse andere getallen, die door mij zijn 
uitgeprobeerd. 
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De conclusie dat de getallen worden opgeslagen met het mantisse-teken resp. exponent-type nibble 
met de hexadecimale getalwaarde volgens kolom 8 (kolom 9) en toch met de betekenis van 
kolommen 3 en 4 trek ik uit de volgende argumenten: 
 
1. Als een AC wordt gedaan, is het annemelijk dat registers of met nullen of met enen worden 

gevuld (áls ze al gevuld worden). 
Even recapituleren:  AC  MR  9  C  =   en   AC  1  INV  1/x  MR  9  C   geven de juiste 
mantisse resp. de juiste exponent na een AC. 

2. Stop een echte spatie (15 ofwel F) in die speciale nibble en kijk wat er gebeurt: 
(  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  C  MR  9  C    ofwel haal register A op na een haakjes-overflow.  We 
hebben de C met alle spaties blijkbaar regelrecht met register A verwisseld (de C zit in het 
twaalfde cijfer en kan met een eenvoudig truukje tevoorschijn gehaald worden). 

 (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  C  ENG  MR  9  C  ;  ENG  MR  9  C  ;  ENG  MR  9  C  =       of ook 
 (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  C  ENG  MR  9  C  +/–  ;  ENG  MR  9  C  = 
 
In beide gevallen krijgen we een negatieve mantisse en een exponent van het type 5 
( –spaties5spaties  o.i.d.). 
 
3. Last but not least: om het getal van teken te laten veranderen zal toch naar kolom 8 

overgestapt moeten worden om er een simpele “bit-flip”-handeling van te maken.  (Vergelijk 
kolom 8 maar met kolom 3) 

 
 P9  IND  MR  0  ÷  MR  9  = 
 20 0.6 
 
Het voorgaande verhaal bevat hier en daar beweringen die mij juist zijn gebleken, dochj lijken hier 
wellicht niet “bewezen” (zoals punt 1. hierboven betreffende de juistheid van exponent en mantisse). 
Ik zou zeggen: Probeer zelf maar en toon mij mijn fouten aan, want ik ben ook maar een mens. 
 

Tot hier het oorspronkelijke manuscript van maart/april 1981, getypt op een IBM “bolletjes”machine. 

 
Dit artikel (toen 7 pagina’s) is in die tijd in Nederland bij de HCC verschenen, helaas met veel fouten. 
In het manuscript zijn toen meteen een aantal handgeschreven aantekeningen gemaakt.  Dit zijn een 
paar verbeteringetjes en de aan de rechter zijkant gemarkeerde regels hierboven (en ook hieronder). 
Na het einde van het manuscript staan volgende handmatige aantekeningen, verduidelijkt met weinig 
info uit een brief van mij van 16 april 1981 aan een zekere Henk-Willem: 
 
 
(vergeten:) 1e P0:  GSB  P0 volgens de CASIO gebruiksaanwijzing dit programmaatje 

single step doorlopen bij grootdeels lege calculator en met BST bekijken 
hoever je bent.  Ook met gevuld programmageheugen proberen. 

 
 2e “(“ zet het y-register direkt in het L-register terwijl “)” dit L-register weer in het 

y-register terugzet. (Opmerking van Raymond Slot) 
 
 3e crash bij a) MR  . 5  INV  1/x  INV  1/x  INV  frac  INV  xy  = en  
    MR  . 5  INV  1/x  INV  1/x  INV  frac  INV  x1/y  = 
 
   b) creeer 1*10300   of   °*10100   of  AC  MR  9  C  1/x etc.: 
    (dus een getal met “grote” exponent met waarde 0) 
    Nu is    INV  x!     fataal. 
 
 4e “F” in display:  is spatie misschien onderdrukte “F” ?  Behalve de zes speciale 

characters wordt tijdens het programmeren ook de “F” zichtbaar. (bv. de INV 
toets code is FF ) (Opmerking van Raymond Slot) 

 
 
 Herman Perk - van het origineel overgetypt 2 april 2004. mailto:Herman_Perk@compuserve.com 
Sinds 1988 wonend in Berlijn, Duitsland.       Daar bij een inbraak in mijn woning in Berlijn mijn FX-502 
gestolen is, kan ik helaas niets meer kontroleren of aanvullen. Herman Perk 


