
Kaip pradėti
Kiekvienas kursų dalyvis privalo
prisiregistruoti užpildydamas form
www.protectglobal.com/e-learning 

Tuomet mes atsiunčiame unikaliu
prisijungimo duomenis bei nuorodą į
kursus.

Taupykite laiką ir pinigus
Išvenkite eismo spūsčių ir sutaupykite 
laiko bei pinigų atlikdami mūsų 
elektroninius kursus namuose kada 
norite.

Mūsų elektroniniai mokymosi kursai yra
nemokami registruotiems PROTECT™
prekybininkams / montuotojams. 

Keli� atsakymo 
variantų testa
Kiekvienų kursų pabaigoje yra testas, 
kurį sudaro klausimai su atsakymo
variantais. Priemonės pasiruošti testui
tokios kaip instrukciniai vadovai ir
matavimo principai, yra pridedamo prie
šių kursų ir yra pasiekiamos 
elektroninėje mokymosi platformoje.

Kad išlaikytų, kursų dalyviai privalo 
teisingai atsakyti į mažiausiai 80 %
klausimų.

PROTECTGLOBAL.COM

PROTECT™ siūlo nemokamus eletroninius mokymosi kursus mūsų Fog Cannons™ 
signalizacijų montuotojams visame pasaulyje.

Kas sudaro šiuos kursus?
Šie kursai yra skirti technikams ir 
kitiems, besidomintiems produktais, 
montavimu ir specializuotu Fog 
Cannon™ naudojimusi. Mūsų techniniai 
elektroniniai kursai vyrauja nuo 
paprasto Fog Cannons™ montavimo 
iki Intelli produktų ir API bei 
IntelliCloud™ naudojimo.

Peržiūrėkite kursų 
aprašymus mūsų tinklapyje: 
www.protectglobal.com/e-learning.

Kaip tai veikia?
Mūsų elektroninius kursus sudaro video žiūrėjimas ir klausimai su keliais atsakymo 
variantais. Papildoma mokomoji medžiaga, tokia kaip instrukciniai vadovai ir 
matavimo principai, yra pridedama prie šių kursų ir yra pasiekiama elektroninėje 
mokymosi platformoje.

Kad išlaikytų, kursų dalyviai privalo teisingai atsakyti į mažiausiai 80 % klausimų.
Kiekvienas dalyvis gali grįžti ir peržiūrėti bet kurių kursų video tiek kartų, kiek tik nori.

Kad pereiti vienus mokymosi kursus, užtrunka maždaug vieną valandą ir juos galima 
atlikti atskirai. Tačiau kursų dalyviai turės pereiti 1 kursus, kad gautų prieigą prie 2 
kursų. Tas pats ir su 3 kursais - jiems reikės pereiti 1 ir 2 kursus, kad galėtų pradėti 3.

  

 
Kodėl elektroninis mokymasis?
Elektroninis mokymasis yra patogus būdas mokytis, nes tai galite daryti jums patogiu
laiku ir jūsų pasirinktoje vietoje. Be to, nėra jokio laiko limito, per kurį reikia pereiti 
kursus.

Perėjus Fog Cannons™ montavimo ir naudojimo kursus, saugumas, kokybė ir kliento
pasitikėjimas jumis padidėja. Jūs taip pat pagerinate savo žinias apie apsauginį rūką
Course participants completing the PROTECT™ e-learning courses will be equipped 
ir ta informacija galite pasidalinti su savo kolegomis bei klientais.

PROTECT™ elektroninio mokymosi kursus perėję dalyviai bus pasiruošę sumontuoti bet 
kurį iš mūsų Fog Cannon™ įrenginių. Remiantis Cenelec tarptautiniu standartu, 
kiekvienas signalizacijos montuotojas / įrengėjas turi būti apmokytas ir išlaikęs testą,
kad galėtų montuoti rūko įrenginius.

Mūsų elektroniniai mokymosi kursai yra nemokami registruotiems PROTECTTM: 
prekybininkams / montuotojams.

Išmokite montuoti PROTECT 
Fog CannonsTM su nemokamais 
elektroniniais mokymosi kursais
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