
Slik kommer dere i gang
Hver enkelt kursdeltaker melder seg 
på ved å fylle ut skjemaet på 
www.protectglobal.com/e-learning. 

Vi sender deretter et unikt brukernavn 
til hver person, samt link til kursene. 

Spar tid og penger
Dropp bilkøene og spar tid og penger 
ved å ta våre fjernkurs hjemmefra, 
når du har tid.
 
Våre e-læringskurs er gratis for 
registrerte PROTECT-forhandlere.

Flervalgsprøve
Hvert kurs avsluttes med en liten 
prøve. Hjelpemidler til prøven er 
manualer og dimensjonerings- og 
serviceguiden, som kan hentes via 
e-læringsplattformen. 

For å bestå må deltakerne svare riktig 
på 80 % av spørsmålene.

PROTECTGLOBAL.COM

PROTECT™ tilbyr gratis e-lærings-
kurs til alle forhandlere av våre 
tåkekanoner i hele verden.

Hva handler kursene om?
Der finnes ulike kurs rettet mot 
teknikere og andre med interesse 
for produktene, montering og 
spesialisert bruk av tåkekanonene. 
Våre tekniske e-læringskurs 
spenner fra enkel installasjon 
av tåkekanoner til 
Intelli-produktene og bruken 
av API og IntelliCloud™.

Se beskrivelse av kursene på vår hjemmeside: 
www.protectglobal.com/e-learning. 
   
Hvordan foregår det?
Våre e-læringskurs er en kombinasjon av å se videoer og svare på flervalgsspørsmål. 
Hjelpemidler er våre manualer og dimensjoneringsguiden, som er inkludert i elek-
tronisk form.

For å bestå må kursdeltakerne svare riktig på minst 80 % av spørsmålene. 
Alle har mulighet til å gå fram og tilbake i videoene for å høre noe en gang til.

Hvert kurs tar rundt én time å gjennomføre, og kursene kan tas hver for seg. Vi 
anbefaler likevel å ta kursene i rekkefølge.
 
Hvorfor e-læring?
E-læring er en fleksibel måte å lære på. Velg selv tidspunkt og sted for læring – og ikke 
minst, hvor lang tid det skal ta. 

Med beståtte kurs i montering og bruk av tåkekanoner økes sikkerheten, kvaliteten 
og troverdigheten hos kundene deres. Dere får også større kunnskap om sikkerhet-
ståke, som dere kan dele med kolleger og kunder.

PROTECT™ har erfaring med e-læring gjennom flere år, ettersom den internasjonale 
standarden for sikkerhetståke (Cenelec) foreskriver at alarminstallatører/-montører 
skal ha fått undervisning og bestått en prøve for å kunne sette opp en tåkekanon. 

Husk at våre e-læringskurs er helt gratis for registrerte PROTECT™ forhandlere.

Vi ønsker riktig god fornøyelse.

Lær å montere PROTECTTM  
tåkekanoner med et 
fjernkurs hos deg selv
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