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Ekran startowy
1. Pasek statusu
2. Nachylenie nadajnika
3. Przechył nadajnika
4. Ikona domu (pokazana jako

aktywna)
5. Ikona Głównegomenu
6. Akumulator nadajnika
7. Temp. nadajnika i temp.

historyczne
8. Ciśnienie płynu i historyczne

ciśn. pł.
9. Odbiornik lokalizacyjny / Kanał

telemetrii
10. Siła sygnału telemetrii
11. Połączenie Wi-Fi

Dane są wyświetlane automatycznie przy nadawaniu zodbiornika
DigiTrak®. Abywrócić z dowolnego ekranu, naciśnijDom .

Konfiguracja systemu

NaciśnijGłówne menu , abyprzejść do opcjiUstawienia.

NaciśnijUrządzenie , abyotworzyćpodstawowe ustawienia
urządzenia, a następnie wybierz odpowiednią zakładkę, byustawić;
l datę, godzinę, strefę czasową, język i profile
l jednostki: temperatury, odległości, kąta, ciśnienia i siły
l jasnośćekranu orazpoziom głośności (w programach wideo

preinstalowanych w urządzeniu poziom głośnościmusi byćwiększy
niż zero)

Abyustawić połączenieWi-Fi lub Bluetooth, naciśnijSieć .

Dla alarmów temperatury, ciśnienia i siły, naciśnijAlarmy .
Abywłączyć lub wyłączyćhistorię nachylenia, naciśnijHistoria
nachylenia .
Abyustawićmodel odbiornika, kanał telemetrii czy region, naciśnij
Odbiornik (ta instrukcja zakłada odbiornikF5).
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naciśnijUrządzenia peryferyjne .

Abyzainstalowaćuaktualnienia programów czyaplikacje, naciśnijAktualizacja .
WGłównymmenu, wybierz opcjęPomoc, abyuzyskaćdostęp do ostrzeżeń
bezpieczeństwa , informacji o systemie , autotestów , niniejszej
Skróconej InstrukcjiObsługi bądźprogramów szkoleniowych wideo .

Testy systemowe

WGłównymmenu , naciśnijAutotesty przy włączaniu , abyuzyskać
informacje o testach wykonanych przezurządzenie Aurora® podczaswłączania.
Informacje są szczególnie przydatne do rozwiązywania problemów
poszczególnych elementów, któremogły byćnieodpowiednio podłączone,
włączone lub aktywowane.

Korzystanie z Ekranu startowego
Siła sygnału telemetrii
Liczba słupków ikony siły sygnału telemetrii wskazuje na siłę odbieranego sygnału.
Wyszarzona ikona oznacza brak sygnału; czarna ikona wskazuje, że
Aurorama połączenie zodbiornikiem, który nie wysyła danych. Pulsująca
niebieska ikona oznacza, że Aurora odbiera nowe dane zodbiornika.

Kompensacja przechyłu
Jeśliw odbiorniku aktywowana jest kompensacja przechyłu dla standardowego
nadajnika, jest ona wyświetlana automatycznie na Ekranie startowym. Naciśnij i
przytrzymaj tarczę kompensacji przechyłu jedynie dla kablowego nadajnika
kompensacji przechyłu.

Ciśnienie płynu
Wartości ciśnienia płynu dostępne są jedynie przy zastosowaniu nadajnika
ciśnienia płynu lub systemu TensiTrak®; maksymalna wartośćwskazań ciśnienia
wynosi 17,2 bara. Ciśnienia powyżej 17,2 bara wyświetlane są jako +OL
(przeciążenie).

Temperatura
Ponieważ termometr cyfrowyznajduje sięwewnątrznadajnika, zajmie trochę czasu
zanimwyższa temperatura zostaniewykryta zewzględu na zewnętrznewarunki
odwiertu. Korzystaj zopcjiTemperatura nadajnika orazhistorii dostępnych z
Ekranu startowego , abymonitorować temperaturę i szybko rozwiązywać
problemyzwiązane zewzrostem temperaturymogące uszkodzićnadajnik.
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Naciśnij i przytrzymaj element ekranu, np. nachylenie, temperatura lub
odbiornik/kanał telemetrii (F5/Ch1, Ekran startowy), abyprzeskoczyćdo
ustawień danego elementu.

Odczyty głębokości
Kiedyodbiornik dokonuje odczytu głębokości na linii lokalizacji, Aurora wyświetla
niebieski pasekgłębokości. Dane są podświetlane na niebiesko przez10 sekund i
znikają po 5 minutach.

Przewidywana głębokość
Kiedyodbiornik dokonuje odczytu
głębokościw przednim punkcie lokalizacji
(FLP), Aurora wyświetla niebieskie paski
głębokości iodległości. Dane są
podświetlane na niebiesko przez
10 sekund i znikają po 5 minutach.

1. Pięciominu-towy licznik
od ostatniego odczytu
głębokości

2. Pasek głębokości
3. Pasek odległości

Ustawienie telemetrii dla klasycznych F5
Najnowsze aktualizacje oprogramowania Aurora obejmują udoskonaloną opcję
telemetryczną o nazwie Tele-B. Tele-B jest opcja domyślną i zalecaną dla
systemów Falcon: klasycznego F2 oraznajbardziej klasycznego F5. Jednakże w
przypadku klasycznych odbiorników F5 ale zoprogramowaniem v1.01–1.03
(patrz Info > Tele SWver), należywybrać klasycznyF5 dla standardowej
telemetrii.

Oglądaj nasze programy szkoleniowe DigiTrak® na
www.youtube.com/dcikent

Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja obsługi systemu Aurora, dostępna w
witrynie www.digital-control.com. W przypadku pytań należy skontaktować się z

regionalnym biurem DCI tel. 49.9391.810.6100 lub Obsługą klienta, tel.
1.425.251.0559 (U.S.A).

http://www.youtube.com/dcikent
http://www.digital-control.com/
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Kiedyw odbiorniku wprowadzona jest głębokość celu, Aurora automatycznie
otwiera ekran Sterowania na cel (Target Steering®).

1. Aktualna głębokość pod
odbiornikiem

2. Aktualny przechył
3. Rzutowane miejsce docelowe dla

aktualnego kierunku
4. Cel
5. Odległość do celu w poziomie
6. Ikona Sterowania na cel

Steruj żółtą kulkę wskaźnika sterowania (rzutowanemiejsce docelowe) na cel. W
tym przypadku, głowica wiercąca znajduje się obecnie w odległości około 1,0m od
płaszczyznyodbiornika imusi jeszcze przemieścić się o 3,1m, abyosiągnąćpunkt
docelowyponiżej odbiornika.

Czerwony znacznik wewnątrzwskaźnika sterowania określa aktualną
pozycję przechyłu głowicywiercącej. Kiedy znacznik skierowany jest na cel,
głowica wiercąca jest poprawnie ustawiona, abywiercić blisko drogi
zamierzonego odwiertu.W trakcie przemieszczania się głowicywiercącej do
przodu, wskaźnik sterowania równieżporusza się. Należydokładnie
monitorowaćwskaźnik sterowania, niezwłocznie dokonywaćniewielkich korekt
sterowania i czekaćna wyniki.

Pulsująca ikona sterowania na cel na Pasku statusu oznacza, że odbierane są
dane sterowania na cel. W przypadku zaniku danych sterowania na cel, aplikacja
nie przestaje działać, abypo pojawieniu się danychmożna było kontynuować
bieżące zadanie bezwystąpienia przerwy.

Wdowolnymmomencie naciśnij , abyotworzyć klasycznywidok sterowania na
cel stosowanych wewcześniejszych wersjach zdalnych wyświetlaczyDigiTrak.
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