xSpider 3.2
Az xSpider szoftver beszerzése
• Keresse fel az xSpider oldalunkat:
1) www.eaton.eu/xspider
2) Keressen rá bármelyik böngészőben (pl. Google) a következők valamelyikére:
xSpider v. xSpider Eaton

•
•
•
•

Töltse le az xSpider szoftvert *)
Az xSpider telepítése
Kattintson a képernyőn megjelenő xSpider ikonra
Indítsa el a programot

*) Rendelkezésre áll még:
• PowerPoint prezentációk – a funkciók gyors áttekintése
• A felhasználói kézikönyv - ez elérhető a telepítés részeként, de külön PDF fájlként is hozzáférhető
• Oktató videók - segítségükkel gyorsan elsajátítható a szoftver használata

Technikai támogatás és hibaelhárítás: xspider@eaton.com

Az első feladat megkezdése
Válassza ki a “DEMO Network“ rajzot, majd nézze meg a vidókat és kövesse a
felhasználói kézikönyv III. részét

DEMO rajz – kész rajzok az alapvető funkciók
ismertetésére. A DEMO rajz tartalmazza az összes alapvető komponenst és azonnal nekiláthat
a munkának az xSpider összes funkcióját kihasználva.
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Videók jellemző estek
az xSpider mindennapi
használatában

Felhasználói kézikönyv – az xSpider
használata lépésről lépésre a három részben:
I. rész: Bevezetés (elmélet)
II. rész: A program kezelése
III. rész: Megoldási példák
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Az Eaton egy energiagazdálkodással foglalkozó társaság, amelynek
2017-os árbevétele elérte a 20,4 milliárd amerikai dollárt. Energiahatékony megoldásainkkal ügyfeleink eredményesebben, biztonságosabban
és fenntarthatóbb módon oldhatják meg elektromos, hidraulikus és
mechanikus energetikai feladataikat. Az Eaton elkötelezte magát az
életminőség és a környezet jobbá tétele mellett energiagazdálkodási
technológiák és szolgáltatások segítségével. Az Eaton körülbelül 96 000
munkatársat alkalmaz, és több mint 175 országban értékesíti termékeit
az ügyfeleknek.
További információkért kérjük, látogasson el a Eaton.com.

Ha kapcsolatba szeretne lépni az Eaton
értékesítési személyzetével vagy helyi
forgalmazóval/megbízottal, kérjük látogasson el a
www.eaton.eu/electrical/customersupport honlapra.
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Az Eaton bejegyzett védjegy.
Valamennyi más védjegy azok
tulajdonosainak birtokában van.

Figyeljen bennünket a közösségi médiában,
hogy megismerje a legújabb termékeket és a
támogatási információkat.

