ELEKTRO PARTNER KURSUS
DIAGNOSE SOF T WARE

CAR

KURSUS I – BASIS

Elektro Partner tilbyder nok engang en række nye TEXA kurser. Der er tale om kurser, som er tilpasset brugen
af TEXA diagnoseudstyr med IDC5-software for person og varebil.
Målsætningen med dette kursus er at lære TEXA diagnoseplatformen og dens muligheder at kende.
Derfor vil det primære fokusområde på disse kurser være at anvende IDC5-softwarens muligheder i forbindelse
med de daglige opgaver som:
•
•
•
•
•
•

Fejlkodeudlæsning
Parameterforståelse
Servicenulstilling
Adaption af komponenter
Diagnose med TEXA på turbolader
Dieselpartikelfilter i AdBlue-systemer

Dette kursus vil specielt have fokus på:
Dette kursus vil fokusere på den daglige brug af TEXA diagnose generelt. Der vil blive givet en tilbundsgående
gennemgang af testprogrammets set-up for forskellige funktioner, med særlig vægt på udlæsning og forståelse
samt forståelse og valg af parametre.
Disse TEXA kurser vil kun blive afholdt i: Grindsted, Ålborg, Køge og Hvidovre.
Det vil være muligt for deltagerne at medbringe problem-biler, som mangler at få afsluttet en reparation med
kodning, kalibrering, initialisering eller lignende. Dette aftales på forhånd med Elektro Partners kursusleder.
Deltagelse i et af disse spændende kurser koster kr. 1.200,- + moms pr. deltager.
Der er tale om et heldagskursus, hvor vi sørger for mad og drikke, og vi garanterer maksimal indlæring i forhold
til den investerede tid. Alle Elektro Partner kurser har fokus på de problemer, du oplever i din hverdag. Mail eller
fax din tilmelding, så vil du blive kontaktet, når vi har et kursus, der kan have interesse for dig. Din tilmelding
via dette skema er ikke bindende. Skulle kursusdagen vise sig ikke at passe dig, vil du få tilbud om at være med
næste gang, der afholdes kursus.

Tilmeld dig og vi oplyser, hvilke muligheder der er for
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