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Tela inicial
1. Barra de status
2. Inclinação do transmissor
3. Rotação do transmissor
4. Ícone da Tela inicial (exibido ativo)
5. Ícone doMenu principal
6. Bateria do transmissor
7. Temperatura do transmissor e

histórico de temperatura
8. Pressão de fluido e histórico de

pressão de fluido
9. Localizador/Canal de telemetria
10. Intensidade do sinal de telemetria
11. ConexãoWi-Fi

Osdados são exibidosautomaticamente ao serem difundidosde um
localizador DigiTrak® . Em qualquer outra tela, toque em Tela Inicial
para voltar.

Configuração do sistema

Toque emMenu Principal para ir para
Configurações.
Para configuraçõesprimárias do dispositivo,
toque emDispositivo , e depois a guia adequada para definir:
l data, hora, fuso horário, idioma e perfis
l unidades: temperatura, distância, ângulo, pressão e força
l o brilho da tela e o volume do alto-falante (o volume deve ser maior

que zero para ser ajustável na placa de vídeo integrada)

Para configurar uma conexãoWiFi ou Bluetooth, toque emRede .

Para alarmesde temperatura, pressão e força, toque emAlarmes .
Para ligar ou desligar o histórico de inclinação, toque emHistórico de
inclinação .
Para configurar omodelo do seu localizador, o canal de telemetria ou a
região, toque em Localizador (este guia assume que o localizador
seja um F5).
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Periféricos .

Para instalar atualizaçõesde software ou aplicativos, toque emAtualizar .
NoMenu Principal, use uma dasquatro opçõesdaAjuda para acessar
avisosde segurança , informaçõesdo sistema , autotestes , este Guia
de Referência Rápida ou vídeosde instrução .

Verificação dos sistemas

NoMenu Principal , toque emAutotestes ao Ligar para informações
sobre os testesAurora® executadosenquanto está ligando. Isto é útil para a
resolução de problemasde um componente em particular que possa não estar
conectado adequadamente, ligado ou ativado.

Utilização da Tela Inicial
Intensidade do sinal de telemetria
Onúmero de barrasno ícone de intensidade do sinal de telemetria indica a
intensidade de recepção do sinal. Um ícone cinza indica que não há
recepção. Um preto fixo indica que o Aurora está conectado a um
localizador que não está enviando dados. Um ícone azul piscando indica
que o Aurora está recebendo novosdadosdo localizador.

Compensação de rotação
Quando a compensação de rotação está ativada no localizador para um
transmissor padrão, é exibido automaticamente na Tela Inicial. Toque e
mantenha omostrador de compensação de rotação apenaspara a
compensação de rotação de transmissor a cabo.

Pressão de fluido
Osvaloresde pressão de fluido estão disponíveis somente com umTransmissor
de Pressão de Fluido (FPT) ou TensiTrak®. A pressãomáxima exibida é de
17,2 bar. Pressão acima de 17,2 barexibida como +OL.

Temperatura
Como o termômetro digital está dentro do transmissor, leva algum tempo para
detectar osaumentosde temperatura devido às condiçõesde perfuração
externas. Use a temperatura do Transmissor e histórico na Tela Inicial para
monitorar a temperatura e resolver rapidamente osaumentospara evitar danos
irreversíveis ao transmissor.
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Toque emantenha elementosna tela como inclinação, temperatura ou
localizador/canal de telemetria (F5/Ch1, Tela inicial) para pular às configurações
desseselementos.

Leituras de profundidade
Quando o localizador toma uma leitura de profundidade na linha de localização, o
Aurora exibe a Barra de Profundidade azul. Osdados são realçadosem azul por
10 segundose permanecem por 5minutos.

Profundidade prevista
Quando o localizador toma uma leitura de profundidade no ponto de localização
dianteiro (FLP), o Aurora exibe asBarrasazul de Profundidade e de Distância.
Osdados são realçadosem azul por 10 segundose permanecem por 5minutos.

1. Temporizador de
cincominutos da
última leitura de
profundidade

2. Barra de
profundidade

3. Barra de Distância

F5 Clássicos Telemetria
Atualizações recentesdo software Aurora incluem uma opçãomelhorada de
telemetria denominada Tele-B. É a seleção padrão e recomendada para os
sistemasFalcon, F2 clássicose amaioria dosF5 clássicos. No entanto, para
receptoresF5 clássicosa operar com o software v1.01–1.03 (ver Info > Tele SW
ver), selecione ClassicF5 para telemetria padrão.

Veja os nossos vídeos de treinamento DigiTrak® em
www.youtube.com/dcikent

Para informações detalhadas, veja o seumanual de operação do sistema,
disponível em www.DigiTrak.com. Se tiver dúvidas, contate seu escritório regional

DCI ou a Assistência ao Cliente no 1.425.251.0559 (EUA).

http://www.youtube.com/dcikent
http://www.digitrak.com/
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Quando a profundidade de um objetivo é inserida no localizador, o Aurora ativa
automaticamente a Tela Target Steering® (Direcionamento aoObjetivo).

1. Profundidade atual abaixo do
localizador

2. Rotação atual
3. Destino projetado na direção

atual
4. Objetivo
5. Distância horizontal ao objetivo
6. Ícone de direcionamento ao

objetivo

Direcione a bola do indicador de direcionamento amarela (o destino projetado)
ao objetivo. Neste caso, a cabeça de perfuração está estimada atualmente a 1,0
m abaixo do plano do localizador e deve ser transportada 3,1m para atingir o
ponto de objetivo abaixo do localizador.

O sinalizador vermelho dentro do indicador de direcionamento, exibe a
posição de rotação atual da cabeça de perfuração. Quando o sinalizador aponta
para o objetivo, a cabeça de perfuração está posicionada corretamente para se
aproximar da trajetória de furo desejada. Conforme a cabeça de perfuração se
move para a frente, o indicador de direcionamento também semoverá. Monitore
o indicador de direcionamento cuidadosamente e faça pequenosajustesde
direcionamento prontamente. Observe e espere pelos resultados.

O ícone de direcionamento ao objetivo piscando na barra de Status, indica
que osdadosde Direcionamento ao objetivo estão sendo recebidos. Se osdados
de direcionamento ao objetivo forem perdidos, o aplicativo permanece
carregado, demaneira que se osdados forem recuperados, o processo
continuará sem interromper sua tarefa atual.

Toque a qualquer momento para usar a visualização clássica do
direcionamento ao objetivo de versõesanterioresdos visores remotosdo
DigiTrak.
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