Delphi i praksis
Testerkurset som styrker brugerens anvendelse af Delphi DS i praksis
Moderne biler indeholder flere og flere avan- Målgruppe
cerede elektriske systemer, som kræver topud- Kurset udbydes til alle brugere af Delphi DS.
dannede mekanikere til servicering.
Til denne servicering kræves i dag avanceret Afviklingsform
diagnoseudstyr. Delphi DS giver mekanikeren
Kursets er praktisk udformet, så det gennemmulighed for at lave servicering og stille diagføres med hovedvægt af praktisk arbejde på
noser på alle niveauer.
værkstedet.
Desværre udnyttes systemet sjældent fuldt
ud, alene af den årsag, at brugeren ikke er beVarighed og pris
kendt nok med systemets muligheder.
Kurset varer 2 dage
For at hjælpe brugeren, har vi derfor udviklet
• Pris 216 kr.
dette kursus til styrkelse af brugerens kompePrisen inkluderer kursusgebyr og materialer.
tencer i praktisk brug af Delphi DS.
Kursets mål

Afviklingssted

AutoVidencenter Fyn
Målet med kurset er at styrke brugeres komSyddansk Erhvervsskole
petencer i fejlfinding ved praktisk brug af Delphi
Petersmindevej 1d
DS.
5000 Odense C
Indhold

Overnatning

”Delphi i praksis” er et 2 dages kursus, hvor Kurset er AMU kursus med mulighed for lønder er sat fokus på alle hjørner af testerens tabsgodtgørelse.
potentiale.
Der er ligeledes mulighed for gratis overnatKurset har et praktisk udgangspunkt, hvor der ning, når deltageren har over 60 km til kursusarbejdes på opgaver på biler med de rette mo- centeret
derne systemer i kursuscenteret.
Undervejs vil der blive arbejdet med et bredt Datoer og tilmelding
udsnit af testerens diagnosemuligheder, her- Kursusdatoer: 2-3.
22.-23.
maj februar
under berøres f.eks. udlæsning og sletning af
19.-20. april
fejlkoder, brug af livedata, servicenulstilling,
Tilmeldingen vil ske efter
kodning eller kalibrering.
først til mølle-princippet

Deltageren arbejder med planlagte opgaver,
hvorunder man lærer en masse brugbare tips, Tilmelding og oplysninger om kurset, kontakt:
f.eks. brugen af overførsel af bil-id fra Autof- Kursussekretær: Maria Ragner
rontal. Kurset giver samlet set mere ”value for
mabr@sde.dk
money” i forhold til værkstedets udnyttelse af
Tlf. 63 12 64 04
det indkøbte udstyr.
Afdelingsleder:
Jesper Holm
jbo@sde.dk
Deltageren skal medbringe egen tester på kurTlf. 22 71 05 76
set
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