Desember nyhetsbrevet fra SKIPPER Electronics
2011

Velkommen til desemberutgaven av SKIPPER’s nyhetsbrev.
Salg
Strømindikator:
En ny funksjon er nå tilgjengelig på vår Compact
Multirepeater CD401MR-SB!
Denne funksjonen viser retning og fart på vannstrømmen
med bruk av SKIPPER DL850 Doppler Speed Log.
Ved å legge til en HDT setning til inngangen (En multiplexer
kan være nødvendig), så kan systemet settes opp til å vise
vannstrømmen relativ til nord.
Hvis man opererer på dypere vann og kobler til en GPS
(VTG) inngang så er det mulig for systemet å skifte til GPS
når man mister bunnhastigheten.
Mer informasjon om multirepeateren finner du her http://www.skipper.no/repeaters-products-102/138-skipper-cd401mr-sb.html

Følg SKIPPER på Facebook:
Følg SKIPPER på Facebook med denne lenken:
http://www.facebook.com/groups/374685331159/

Teknisk
Ny Service HUB:
SKIPPER Electronics er glad for å annonsere at Seven Seas Marine Services Co., Ltd.
har blitt vår SKIPPER HUB. Seven Seas vil holde et fult sett av reservedeler, og har
allerede utdannet sine ingeniører som er villige til å løse dine problemer med SKIPPER
produkter.
Seven Seas er service partner for mange kjente merker, og jobber etter “first time fix”
prinsippet, med tilgang til reservedeler da Kina er et utfordrende land å importere til. De
kan dermed utføre service raskt og riktig.
Kontaktinformasjonen til Seven Seas finner du på SKIPPER sine web sider –
www.skipper.no
Training Schedule:
SKIPPER Electronics og Norinco Pvt Ltd. er glade for å informere at vi skal holde et
advanced service kurs i Mumbai (7-9. Mars 2012 og om nødvendig 12-14. Mars). Dette
kurset vil dekke alle SKIPPER produkter som GDS, DL850 og EML, for installasjon,
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service og reparasjon. Kurset blir tilrettelagt for det indiske markedet, med ekstra fokus
mod diagnose og reparasjoner.
Plassene er begrenset, så det er fint om du melder din interesse så fort som mulig.
Send din registrering til: support@skipper.no.
Foreløpige kurs i 2012:
Sted
Asia
India

Dato

Kurstype

Holdes hos

February

Advanced Service

Norinco Pvt Ltd.
Mumbai
Turn-On Electronics
Seven Seas

Sør Korea
Kina

Service
Service

Ha en strålende julefeiring, og Godt Nytt År!
Med vennlig hilsen,

Sigurd H. Paulsen
Sales/marketing manager
SKIPPER Electronics AS
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