
 

 

 

Temat warsztatów: 

 

„Manipulator z ekranem dotykowym: INT-TSH-2” 

 
 Informacje ogólne 

 Możliwości 

 Obsługa 

 Programowanie 

 Zadania praktyczne 

 

 

Zajęcia praktyczne – omówienie zagadnienia, zadanie, ćwiczenie 
 

 

UWAGI: 

 
1. Warsztaty przeznaczone są dla instalatorów z doświadczeniem teoretycznym i praktycznym 

2. Zajęcia charakteryzują się podwyższonym stopniem trudności z dużą ilością materiału 

3. Każdy z uczestników powinien być wyposażony w: 

 Kabel USB/RS/TTL 

 komputer z systemem operacyjnym WINDOWS minimum w wersji 7 

 własne urządzenie mobilne z Androidem 4.3 i nowsze lub z IOS 9.0 i nowsze 

 zainstalowane w komputerze programy ABAX-2 Soft, DLOADX w najnowszych 

wersjach 

 zainstalowaną aplikację GX Control na urządzeniu mobilnym 

4. Wszystkie omawiane tematy, będą wymagały od uczestników samodzielnej realizacji zadań 

podczas szkolenia na podstawie instrukcji przekazanych przez prowadzących 

 

 

 
 



 

 

Rozkład dnia 

8:15 – 8:30 Przyjazd przedstawicieli firmy Satel 

8:30-9:15 Przygotowanie i uruchomienie urządzeń demonstracyjnych 

09:30:00 
Rozpoczęcie szkolenia 

11:30-11:45 Przerwa kawowa 

Do godziny 17:00 Zakończenie szkolenia 

 

UWAGI: 

1. Firma Satel przeprowadza szkolenie korzystając wyłącznie ze swojego 

sprzętu 

2. W celu zaplanowanego przeprowadzenia prezentacji, Satel zwraca się 

z prośbą o udostępnienie: 

 10 sztuk stołów (przy każdym będą siedziały 2 osoby korzystające z 

jednej walizki szkoleniowej) wymagany sposób rozstawienia 

stołów pokazano w osobnym dokumencie PDF (załącznik 

WYMAGANE ustawienie stołów). 

 zasilania 230 V 50 Hz 

 komunikacji sieciowej WI-FI ogólnie dostępnej 

 powierzchni dla prowadzących nie mniejszej niż 10 m2 

 pomieszczenia z możliwością częściowego zaciemnienia 

 miejsca na zewnątrz obiektu przeznaczonego na rozładowanie sprzętu 

blisko wejścia 

 miejsca parkingowego dla samochodu dostawczego 

 

 



 

 

 

3. Każdy uczestnik szkolenia powinien być wyposażony w komputer 

oraz dowolne urządzenie mobilne z systemem 

ANDROID lub IOS  

4. Podane w tabeli czasy nie uwzględniają czasu niezbędnego na 

udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień 

5. Dopuszczalna ilość uczestników warsztatów 20 osób 

6. Warsztaty przeznaczone są dla doświadczonych instalatorów  

 

Po otrzymaniu i zapoznaniu się z niniejszym dokumentem proszę odesłać 

informację stanowiącą potwierdzenie uzgodnień na adres maciey@satel.pl 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań czy niejasności związanych z 

informacjami zawartymi w agendzie proszę o kontakt wyłącznie z: 

Maciejem Domagalskim tel. 600-90-62-47. 

 


