
Opiskele autotekniikkaa verkossa käytännönläheisillä moduuleilla. Automekaanikkojen
suunnittelemat verkkokoulutus kurssit itseään kehittäville mekaanikoille ja mekaanikoiksi
haaveileville. Kaikilla tuotteilla ja ostoilla 100 % tyytyväisyystakuu.

Tuote-esite - Prodiags autoalan verkkokoulutusmoduuli

EV ja HEV -tekniikka suomalaisella
lainsäädännöllä
Prodiags verkko-opiskelu tarjoaa sinulle loistavan kokonaisuuden, jonka avulla voit kehittää ja päivittää
tietojasi sähkö- ja hybridiajoneuvojen vaikutuksista huolto- ja korjaustoimintaan. Materiaali on kehitetty
erityisesti mekaanikkojen näkökulmasta vastaamaan arkipäivän kysymyksiin.

● Sähköturvallisuus autoalalla Suomessa
● Korjaamotyöskentelyn

turvallisuusvaatimukset
● Yleinen Sähkö- ja hybridiautotekniikka
● Korkeajännitejärjestelmät
● Ajaminen ja lataaminen
● Ylläpito ja vikatilanteet
● Sähkön vaarat, vahingot ja ensiapu
● Kolaroidun ajoneuvon käsittely
● Akun kemikaalit ja magnetismin vaarat
● Henkilökohtaiset suojavälineet ja työkalut
● Mittaus- ja testauslaitteet
● Esimerkkejä jännitteettömäksi

saattamisesta

Kieli: Suomi

SKU: 020.0090.020.358.FI



OPPIMISTULOKSET

Koulutusmoduulin jälkeen sinulla on tiedot arvioida omaa osaamistasi ja toimia turvallisesti. Hyvillä
perustiedoilla mallikohtaisten ratkaisujen ymmärtäminen on helpompaa ja turvallista. Aktiivisesti toimien ja
kehittäen, sekä muita opastaen, toimit oikein ja edistät yrityksen sähköturvallisuus kulttuuria.

Sertifikaatti

Opiskelun ja hyväksytysti suoritetun
harjoitustehtävän jälkeen pääset suorittamaan
loppukokeen. Läpäistyn loppukokeen jälkeen voit
tulostaa suoritusrekisteristä Prodiags sertifikaatin
merkiksi osaamisestasi.

JOHDANTO

Miksi tämä moduuli?

Sähkö- ja Hybridiajoneuvot yleistyvät luoden uusia
mahdollisuuksia liikkumiseen ja kuljettamiseen.
Mekaanikoille ja korjaamon henkilökunnalle tämä
asettaa uusia vaatimuksia ylläpitää turvallisia
toimintatapoja ja valmiuksia toimia oikein
onnettomuustilanteessa.

Mitä oppisit?

Materiaalissa käydään monipuolisesti ja laajasti läpi
vaaroja, toimintatapoja ja tekniikkaa, hyvän
perustason saavuttamiseksi. Ymmärrät paremmin
missä ja miten vaaratilanteita voi syntyä. Tilanteiden
ymmärtäminen auttaa onnettomuuksien ennalta
ehkäisemisessä, mutta opettaa sinulle myös miten
onnettomuustilanteessa tulee toimia.



Opiskelun  jälkeen sinulla on loistavat lähtökohdat
omaksua mallikohtaista tuotetuntemusta ja jatkaa
täydentäviin koulutuksiin. Sisältö vastaa Suomessa
2017 uudistunutta Sähköturvallisuuslainsäädäntöä ja
on loistava osa  sähköturvallisuuskoulutukseen
(SFS6002 autoalalle).

ENNAKKOVAATIMUKSIA

Ei erityisiä ennakkovaatimuksia moduulin
opiskeluun.

Järjestelmävaatimukset

Internet -yhteys, PC tai kannettava tietokone.
Suositeltu näytön resoluutio 1024 x 768 tai suurempi.

Sisällön laajuus

Verkkokoulutusmoduulin aiheet ja tavoitteet
vastaavat laajuudeltaan 2  päivän perinteistä
lähikoulutustilaisuutta.

Oston jälkeen saat sisällön välittömästi käyttöösi 6
kuukauden lisenssiajalla. Säästät aikaa ja rahaa
välttäessä tarpeetonta matkustamista.

Päivitykset

Haluamme varmistaa että sinulla on aina uusin versio tuotteestamme käytössäsi. Prodiags pidättää
oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen myös käytön aikana. Näin sinulla on aina paras versio käytössäsi,
ilman ylimääräisiä kuluja.

www.prodiags.com

http://www.prodiags.com

