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RealWear Head Mounted Tablet One 
 
 

 
 
 
RealWear HMT-1 to pierwszy na świecie sterowany głosem komputer nasobny z systemem Android™ dedykowany dla 
pracowników przemysłowych. Urządzenie RealWear HMT-1 stanowi bazę dla programów Connected Worker. 
 
Korzystaj z urządzenia w środowiskach przemysłowych o dłużej wilgotności, pyleniu i gorących, a także 
niebezpiecznych i o dużym natężeniu hałasu. 
 
Wysoce wytrzymałe urządzenie montowane na głowie, opcjonalnie zatrzaskiwane w hełmach ochronnych lub 
mocowane do kasków ochronnych, z możliwością używania razem z okularami ochronnymi lub okularami 
korekcyjnymi. 
 
Wysokiej rozdzielczości mikrowyświetlacz, mieszczący się na linii wzroku użytkownika, zapewnia doświadczenie 
porównywalne do wyświetlania obrazu na 7-calowym tablecie.  To przemysłowy pulpit nawigacyjny, który jest tam, 
gdzie go potrzebujesz, i pozostający na uboczu, kiedy z niego nie korzystasz. 
 
Urządzenie HMT-1 działa dzięki potężnym aplikacjom naszych partnerów w czterech głównych kategoriach, z których 
każda jest zoptymalizowana w celu całkowicie bezdotykowego sterowania głosowego. Oznacza to dla użytkownika 
koniec problemu z przewijaniem, przesuwaniem czy klikaniem. Teraz wystarczą tylko proste polecenia głosowe. 
 
Korzystaj z urządzenia do zdalnego nawiązywania połączeń wideo z mentorem, nawigacji po dokumentach, 
nadzorowanego przepływu pracy, formularzy mobilnych i wizualizacji danych przemysłowych IoT. 
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Charakterystyka urządzenia HMT-1 
 
 

 
 
100% bezdotykowy  
System operacyjny oparty na algorytmie lokalnego rozpoznawania mowy w środowiskach o dużym natężeniu hałasu. 
 

 
 
Potężne możliwości audio 
Wbudowany głośnik i 3,5-milimetrowe złącze audio zaprojektowane do użytku ze środkami ochrony słuchu. 
 

 
 
Niezrównana eliminacja szumu 
Urządzenie HMT-1 wykorzystuje cztery mikrofony i zaawansowane algorytmy w celu eliminacji szumu, i to przed 
zadziałaniem modułu rozpoznawania mowy. 
 

 
 
Kompatybilne ze środkami ochrony indywidualnej (PPE) 
Zaprojekowane do użytku ze standardowymi hełmami, kaskami i okularami ochronnymi. 
 

 
 
Wbudowana bateria wystarczająca na całą zmianę 
Możliwość wymiany w terenie w celu umożliwienia ciągłej pracy. 
 

 
 
Wyświetlacz dostosowany do użytku na zewnątrz 
Widoczność zachowana w jasnym świetle słonecznym. 
 

 
 
Wodoodporność 
Współczynnik ochrony IP66 – Ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku. 
 

 
 
Pyłoszczelność 
Współczynnik ochrony IP66 – Całkowita ochrona przed wnikaniem mikrocząstek. 
 

 
 
Odporność na upadek 
Odporność na upadek pod dowolnym kątem z wysokości 2 metrów na powierzchnię betonową.  
 

 
 
Wbudowana wytrzymałość 
Pełna funkcjonalność urządzenia zachowana w temperaturach w zakresie od -20°C do +50°C. 
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Specyfikacje produktu HMT-1 
 
Podstawowa platforma i funkcje 
Chipset 2,0 GHz 8-rdzeniowy procesor Qualcomm® 
Snapdragon™ 625 z Adreno 506 GPU - OpenGL ES 3.1 & 
OpenCL 2.0 
 

Wbudowane aplikacje 
Przeglądarka dokumentów, Aparat z czytnikiem kodów 
kreskowych, Nagrywarka wideo, Odtwarzacz 
multimedialny  
 

Obsługiwane języki 
angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, 
portugalski, rosyjski, chiński mandaryński, japoński, 
koreański, tajski, polski 
 

Pamięć 
16 GB pamięci wbudowanej / 2 GB RAM / gniazdo 
microSD (maksymalna obsługiwana pojemność karty 
do 256 GB). 
 

System operacyjny 
Android 8.1.0 (AOSP) + bezdotykowy interfejs głosowy 
WearHF™ 
 

Łączność i czujniki  
 

Bluetooth 
BT 4.1 LE (Low Energy) 
 

Wi-Fi 
802.11 a/b/g/n/ac – 2,4 GHz i 5 GHz 
 

GPS i lokalizacja 
GPS, GLONASS, A-GPS 
 

IMU 
9-DOF (3-osiowy akcelerometr, magnetometr i 
żyroskop), oprogramowanie wspomagające stabilizację 
 

Bateria  
 

Pojemność 
3250 mAh Li-Ion, akumulator wymienny w terenie 
 

Żywotność baterii 
Starcza na pełną zmianę (9-10 godzin) przy typowym 
użytkowaniu 
 

Parametry fizyczne urządzenia  
 

Masa 
380 g 
 

Wytrzymałość 
IP66, MIL-STD-810G, test upadku z 2 metrów 
 

Dedykowane przyciski 
Przycisk zasilania POWER, Przycisk funkcyjny ACTION 
dostosowany do aplikacji 
 

Złącza 
3,5-milimetrowe złącze audio, 1 złącze microUSB, 
1 złącze USB-C 
 

Ramię wysięgnika 
Sześciostopniowa regulacja dla wszystkich rozmiarów 
głowy, urządzenie dostosowane do lewego lub 
prawego oka, możliwość obrotu ekranu na zewnątrz, 
gdy nie jest używany 
 

Ekran  
 

Typ 
20-stopniowe pole widzenia, 24-bitowy kolorowy 
wyświetlacz LCD o stałej ostrości na odległość do 
1 metra, przekątna 0,33 cala, widoczność na zewnątrz 
 

Rozdzielczość 
WVGA (854x480) 
 

Audio 
 

Mikrofon 
4 mikrofony cyfrowe z aktywną eliminacją szumu 
Bezbłędne rozpoznawanie głosu nawet przy 96 dBA 
szumu z otoczenia przemysłowego. 
 

Głośnik 
Wbudowany głośnik 91dB 
 

Multimedia  
 

Aparat 
Rozdzielczość 16 MP, 4-osiowa optyczna stabilizacja, 
autofokus z detekcją fazy (PDAF) z lampą błyskową LED 
 

Wideo 
Do 1080p @30 fps.  Kodeki: VP8, VP9 i obsługa 
kodowania sprzętowego dla H.264, H.265 HEVC 
 

Akcesoria  
 

W zestawie 
Ładowarka sieciowa, kabel ładowania ze złączem USB-
C, adapter USB-C do microUSB, pałąk na głowę, tylna 
poduszka opaski, wymienna bateria 
 

Opcjonalnie 
Zapasowy akumulator, ładowarka z 6 gniazdami na 
akumulatory, zaczepy mocujące do hełmu ochronnego, 
czapkokask i trójpasmowy pasek mocujący urządzenie, 
ochrona słuchu w słuchawkach dousznych o wartości 
znamionowej redukcji hałasu 33 dB (NRR), miękki 
pokrowiec, półsztywny pokrowiec, wymienne pałąki na 
głowę i tylne poduszki opaski, hełm ochronny, czapka 
z daszkiem z zaczepami do HMT-1, karta microSD 
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HMT Wersja 10 – przegląd urządzenia 
 
Bezpieczne oprogramowanie bezdotykowego sterowania głosowego zaprojektowane z myślą o zwiększeniu wydajności. 
Bezpieczniej. Szybciej. Sprytniej. 
 
Oprogramowanie HMT Wersja 10, oparte na Androidzie 8 - to jedyne oprogramowanie stworzone z myślą o trudnych 
lub niebezpiecznych środowiskach pracy, w których pracownicy używają rąk, aby lepiej się zaczepić i przymocować w 
trakcie pracy. Wersja 10 oprogramowania została zoptymalizowana pod kątem prac wymagających zabezpieczeń, 
podnosząc bezdotykową obsługę na wyżyny produktywności i łączności, dzięki wprowadzeniu sterowania głosem. 
 
W wersji 10 ulepszono ogólną wygodę użytkownika oraz funkcjonalność urządzenia, rozszerzając możliwości HMT i 
zwiększając jego wydajność. Gruntowna i kompleksowa aktualizacja poprawia doświadczenie związane z 
użytkowaniem, wygląd oraz komfort noszenia, a także bezpieczeństwo, oferując całkowicie nowy i ulepszony system 
optyczny. Nowa funkcjonalność aparatu zapewnia pracownikom zachowującym ze sobą łączność jeszcze bardziej 
ścisłą kontrolę nad procesami, co przyspiesza proces weryfikacji wizualnej i inspekcji, kiedy priorytetem jest 
bezpieczeństwo i zgodność pracy na pierwszej linii. 
 
Wersja 10 oprogramowania HMT stanowi bazę dla usług RealWear Foresight Cloud, poprawiając ogólną swobodę 
użytkowania bezdotykowego, zapewniając jednocześnie bezpieczne połączenie z danymi w chmurze. 
 

Zwiększony komfort użytkowania 
Zmodyfikowany interfejs użytkownika oraz system zarządzania klawiaturą i plikami, stworzone z myślą o wygodzie 
obsługi i wydajności. 
 

Wzmocnione zabezpieczenia dzięki Android 8.1 OS 
Uaktualnienie systemu Android 8.1 OS, zapewniające regularne poprawki bezpieczeństwa i aktualizacje 
oprogramowania oraz dodatkowe zdalne zarządzanie urządzeniem. 
 

Jeszcze inteligentniejszy system optyczny   
Funkcje aparatu zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności w środowisku przemysłowym. 
 

Podstawowe funkcje 

System operacyjny Android 8.1 

Inteligentny system 
kamer 

Aplikacja Mój aparat 2.0 

 

Funkcjonalność 

Ulepszony interfejs 
użytkownika (UI) 

Nowy interfejs użytkownika wykorzystuje ruchy głowy w celu łatwego przewijania od 
lewej do prawej.  Nowe menu Szybkie ustawienia oraz klawiatura głosowa umożliwiają 
użytkownikowi dokonywanie wyboru opcji od lewej do prawej poprzez polecenia 
głosowe. 

Zwiększona wygoda użytkownika dzięki udoskonalonemu układowi ekranu i kolorom, a 
także bardziej zwartemu projektowi ogólnemu.  

Lepszy dostęp do podstawowych funkcji systemu Android, takich jak Powiadomienia.    

Gesty Lepsze wykorzystanie gestów głowy, kiedy jest to bardziej efektywne niż polecenia 
głosowe. 

Personalizacja Biały wzór etykiety można oznakować wedle potrzeb swojej działalności. 

Moje pliki Całkowicie zmodyfikowany interfejs użytkownika 
Przeglądaj duże ilości plików dzięki bardziej przejrzystej strukturze katalogów i 

możliwościom sortowania. 
Odczytuj pełne nazwy plików 
Większe miniatury 
Odnajduj pliki szybciej niż kiedykolwiek 
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Funkcjonalność 

Klawiatura W pełni zmodyfikowana bezdotykowa klawiatura głosowa z gestami, która zawiera 
następujące elementy: 

Standardowa klawiatura 
Tryb Bezpiecznego wprowadzania umożliwia wprowadzanie haseł bez użycia rąk oraz 

konieczności wypowiadania znaków na głos. 
Funkcja dyktowania dla większej wydajności 

 

Bezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo 
systemu Android 8.1 

Poprawki poziomu bezpieczeństwa, grudzień 2018 
Aktualizacje poprawek zabezpieczeń nie później niż w ciągu 90 dni 
Zgodność z aktualną polityką bezpieczeństwa IT w przedsiębiorstwach 
Regularne aktualizacje oprogramowania RealWear  
Wsparcie API poziom 27 dla programistów 

 

Personalizacja i konfiguracja 

Konfiguracja 
scentralizowana dla 
WearHF 

 Dostosowanie i konfiguracja poziomów systemu operacyjnego (OS) i aplikacji. Domyślne 
wartości i preferencje mogą być przechowywane we wspólnej przestrzeni 
konfiguracyjnej i aktualizowane, odświeżane lub zarządzane dla łatwiejszego 

wdrażania i wsparcia.   

Usługi w chmurze W pełni zarządzane przez RealWear Foresight Cloud 

Język 
Dynamiczne i indywidualne ciągi językowe mogą być dostosowywane lub ulepszane 

przez administratorów 

Więcej języków 
Język tajski i polski został dodany, co daje łącznie 12 obsługiwanych języków 
Języki można aktualizować bezprzewodowo (OTA) 

 

Najbardziej zaawansowany system optyczny dedykowany do pracy w trudnych środowiskach 

Bezdotykowy system 
głośnomówiący 
dedykowany dla 
przemysłu 

Kontroluj wszystkie funkcje poprzez polecenia głosowe, mając ręce wolne do pracy 

Podgląd Natychmiastowy podgląd zdjęć i filmów 

Lepsza wygoda 
użytkownika  

Niezakłócona wygoda użytkowania dzięki funkcjom „MÓJ APARAT”, „MOJE ZDJĘCIA” i 

„MOJE MEDIA”   

Wydajność w słabym 
oświetleniu 

Zwiększona wydajność w słabym oświetleniu 

Pole widzenia (FOV) Szeroki zakres kątów lub zakres standardowy 

Ostrość i naświetlanie 
Możliwość blokowania ostrości i naświetlania na jednym z 9 punktów w kadrze w celu 

przechwycenia numerów seryjnych w niedostatecznych warunkach oświetleniowych 

Stabilizacja obrazu i 
wideo  

Możliwość stworzenia użytecznego materiału filmowego podczas wykonywania pracy 
oraz kiedy wymagana jest dokładność obrazu i wideo dla zgodności, inspekcji i 
zdalnego nadzoru 

Latarka Funkcjonalność latarki można kontrolować bezpośrednio z aplikacji aparatu 
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Najbardziej zaawansowany system optyczny dedykowany do pracy w trudnych środowiskach 

Nowe funkcje  
(WIĘCEJ OPCJI) 

• Poziom ekspozycji 
• Sterowanie latarką  

• Proporcje obrazu 16:9 i 4:3 
• Rozdzielczość obrazu: wysoka i niska 
• Rozdzielczość wideo: wysoka i niska 
• Ilość klatek na sekundę: 15,25,30 
• Stabilizacja obrazu: Wł. lub Wył. 
• Podgląd obrazu 
• Ręczna regulacja ostrości 

• Pole widzenia: wąskie i szerokie 
• Bezpośredni dostęp do zdjęć 

Tryb wąskiego pola 
widzenia  

Poprawia widoczność obrazu z aparatu podczas noszenia czapki z daszkiem. Ulepszony 
zoom, aby zapewnić jeszcze większe powiększenie niewielkich lub dalekich obiektów. 

Tryb szerokiego pola 
widzenia 

Przechwytuje pełną szerokość obrazu aparatu  
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Instrukcje bezpieczeństwa dla HMT-1 
 
Wydajność baterii 
 
Urządzenie jest zasilane na baterię akumulatorową.  Zawsze używaj tylko oryginalnego typu baterii RealWear 
dostarczonej z urządzeniem. Używaj baterii tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie używaj uszkodzonej 
ładowarki lub baterii. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się na ekranie 
wskaźnik ładowania lub będzie można kontynuować pracę na tym urządzeniu. Pełną wydajność nowej baterii osiąga 
się dopiero po 3 do 4 pełnych cyklach ładowania i rozładowania. Akumulator może być wielokrotnie ładowany i 
rozładowywany, ale w końcu ulegnie zużyciu. Odłącz ładowarkę od wtyczki elektrycznej i urządzenia, gdy nie jest 
używana. Pamiętaj, aby nie zostawiać w pełni naładowanej baterii podłączonej do ładowarki. W przypadku nieużywania, 
w pełni naładowana bateria z czasem utraci swój poziom energii. 
 
Ostrzeżenie: Podczas ładowania istnieje ryzyko wybuchu, jeśli użyty zostanie niewłaściwy akumulator, tj. inny niż 
wymagany model. 
 
Wymiana baterii  
 
Jeśli bateria HMT-1 nie ładuje się prawidłowo, wymień baterię na oryginalną baterię RealWear. Jeśli po raz pierwszy 
używasz zamiennej baterii lub jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, może być konieczne podłączenie 
ładowarki, a następnie jej odłączenie i ponowne podłączenie, aby rozpocząć ładowanie akumulatora.  
 
Unikanie zwarcia 
 
Nie zwieraj baterii. Przypadkowe zwarcie może wystąpić, gdy metalowy przedmiot, taki jak moneta, spinacz lub 
długopis, spowoduje bezpośrednie podłączenie dodatnich (+) i ujemnych (-) zacisków akumulatora. Na przykład może 
się tak stać, kiedy nosisz w swojej kieszeni bądź skrzynce narzędziowej zapasową baterię. Zwarcie na zaciskach może 
uszkodzić akumulator lub obiekt łączący. 
 
Unikanie wysokich temperatur 
 
Pozostawienie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, zmniejszy 
pojemność i żywotność baterii. Aby uzyskać najlepszą wydajność, staraj się przechowywać baterię w temperaturze w 
zakresie od -10°C do +50°C (+14°F i 122°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie wychłodzoną baterią może 
chwilowo przestać działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Wydajność baterii jest szczególnie ograniczona 
w temperaturach znacznie poniżej zera. 
 
Utylizacja baterii 
 
Nie wyrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. W razie uszkodzenia baterie mogą również eksplodować. 
Baterie należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami i, jeśli to możliwe, poddawać recyklingowi. Nie wyrzucać 
razem z odpadami domowymi. Nie demontować, nie otwierać ani nie niszczyć ogniw lub baterii. W przypadku wycieku 
baterii nie dopuścić do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku wycieku lub zagrożenia, niezwłocznie 
zasięgnij pomocy medycznej.  
 
Bezpieczeństwo dzieci 
 
Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani jego akcesoriami. Urządzenie przechowuj poza ich zasięgiem. 
Mogłyby zranić siebie lub innych lub przypadkowo uszkodzić urządzenie lub akcesoria. Twoje urządzenie i jego 
akcesoria mogą zawierać małe części, które mogą zostać odczepione i stwarzać ryzyko zadławienia. 
 
Zasady dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania 
 
W przypadku wystąpienia bólu lub zawrotów głowy, czy też nudności, należy natychmiast zaprzestać używania 
urządzenia RealWear HMT-1 lub jego wyświetlacza. Nie używaj wyświetlacza HMT-1 podczas obsługi dowolnego 
pojazdu. Całkowicie obróć ramię wysięgnika z linii wzroku, gdy nie używasz wyświetlacza. Zachowaj świadomość 
sytuacji panującej w otoczeniu podczas korzystania z HMT-1. 
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Zasady dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania 
 
• Nie korzystaj z urządzenia HMT-1 podczas prowadzenia pojazdu 
• Zawsze noś urządzenie HMT-1 z ochroną oczu. 
• Zawsze patrz z dominującego oka w celu swobodnego korzystania z wyświetlacza. 
 
 
Utylizacja starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

 
 
Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że w krajach Unii Europejskiej tego produktu ani żadnych 
akcesoriów oznaczonych tym symbolem nie można utylizować jako niesortowanych odpadów, należy je oddać do 
selektywnej zbiórki po zakończeniu ich eksploatacji. 
 
Utylizacja baterii 
 

 
 
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii. Baterii nigdy nie należy umieszczać w 
odpadach komunalnych. Jeśli to możliwe, należy utylizować baterie w miejscu przeznaczonym do ich składowania. 
 
 
Wskazówki dotyczące użytkowania słuchawek nagłownych i dousznych  
 

 
 
Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie korzystaj z słuchawek przy wysokim poziomie głośności przez 
dłuższy czas. 
 
A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’utilisateur. 
 
Zasady bezpiecznego użytkowania ładowarki  
 
Ostrzeżenie: Aby korzystać z ładowarki, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami: 

• Upewnij się, że wtyczka kabla jest prawidłowo podłączona. 
• Przechowuj ładowarkę z dala od płynów. 
• W przypadku pojawienia się dziwnego zapachu lub hałasu z ładowarki, odłącz ją i skontaktuj się z pomocą 

techniczną. 

• Przed czyszczeniem kabla lub ładowarki, odłącz zasilanie. 
• W przypadku korzystania z przedłużacza, sprawdź integralność przewodu uziemiającego.  
• Odłącz ładowarkę od urządzenie HMT-1, gdy akumulator zostanie w pełni naładowany. 

• Nie używaj tej ładowarki w wilgotnych miejscach. Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku w 
pomieszczeniach. 

• Nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczki mokrymi rękami. 
• Nie otwieraj ładowarki. W przypadku jakichkolwiek problemów skontaktuj się z pomocą techniczną. 
• Nie tnij, nie łam ani nie zginaj kabla w węzeł. 
• Nie kładź na kablu żadnych przedmiotów, które mogłyby go przegrzać. Może to uszkodzić kabel i spowodować 

pożar lub porażenie prądem.  

• Nie używaj kabli innych niż oryginalny, ponieważ może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem. 
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Łączność urządzenia HMT-1 
 
Pasma częstotliwości pracy urządzenia RealWear HMT-1 
 
Pasma częstotliwości Wi-Fi są następujące:  
 
802.11a: 14,34 dBm 
802.11b: 13,32 dBm 
802.11g: 12,29 dBm 
802.11n HT20: 11,25 dBm 
802.11n HT40: 11,39 dBm 
802.11ac: 12,26 dBm 
Informacje o połączeniu Wi-Fi 5G 
 
Operacje wykorzystujące pasmo 5,15 - 5,35 GHz są ograniczone tylko do użytku w pomieszczeniach. 
 
Bluetooth 
 
BT 4.1 LE (Low Energy): 10,55 dBm  
 
 

Zawartość zestawu HMT-1 
 
Lista elementów zestawu RealWear HMT-1 to:  
 
RealWear HMT-1 (z akumulatorem/baterią wymienną, pałąkiem na głowę i zdejmowalną tylną opaską na głowę)   
• Kabel ze złączem USB-C   
• Adapter USB-C (łącznik żeński) do microUSB-B (łącznik męski) 
• Skrócona instrukcja obsługi HMT-1 
 
Należące do zakupionego zestawu HMT-1, ale wysłane w osobnym pudełku: 
• Kompatybilna ładowarka sieciowa do HMT-1 
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Przegląd urządzenia HMT-1 
 
 

Widok 
przedni 
 

1. Zdejmowalna poduszka opaski na głowę 
2. Zdejmowalny pałąk na głowę 
3. Mikrofon B1 
4. Zawias barkowy 
5. Latarka 
6. Ekran wyświetlania 
7. Mikrofon A1 
8. Mikrofon A2 (po przeciwnej stronie) 
9. Pierścień nadgarstkowy blokujący pozycję ekranu  

10. Ramię wysięgnika 
11. Kamera 
12. Zawias łokciowy 
13. Osłona gniazda karty microSD 
14. Przycisk funkcyjny ACTION  
15. Przycisk zasilania POWER  
16. Głośnik 
17. Głośnik (po przeciwnej stronie) 

 
 

 
Widok z tyłu 
 

 
 
1. Mikrofon B2 
2. Komora baterii 
3. Pokrywa baterii 
4. Gniazdo microUSB do transferu danych i 

ładowania 
5. Ekran wyświetlania 
6. Złącze audio 
7. Port ładowania USB-C  
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Przegląd urządzenia HMT-1 – Informacje szczegółowe 
 

Przycisk zasilania  
 

   
 
Na zewnętrznej stronie ramienia wysięgnika urządzenia znajdują się dwa przyciski. Mniejszy, okrągły, koloru srebrnego, 
to przycisk zasilania. W dalszej części instrukcji dowiesz się, jak korzystać z tego przycisku, aby uruchomić, wyłączyć, 
uśpić lub wybudzić urządzenie.  
 

Przycisk funkcyjny  
 

Przycisk funkcyjny to duży, chropowaty przycisk 
zlokalizowany obok przycisku zasilania, który odpowiada za 
wiele funkcjonalności urządzenia. Pojedyncze stuknięcie 
pozwala na bezbłędny powrót do ekranu głównego. Trzy 
szybkie, następujące po sobie stuknięcia przełączą układ 
mikrofonów między konfiguracjami przednią i tylną. 
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku funkcyjnego ACTION 
otworzy menu Wybór języka i wyświetli przewijalną listę 
obsługiwanych języków. Zwolnienie przycisku spowoduje 
wybór pożądanego języka.  
 
 
 
 

 
Osłona gniazda karty SD  
 

 
 
Osłonę karty MicroSD można otworzyć za pomocą śrubokrętu 001 Phillips Head. Aby skorzystać z przenośnej pamięci, 
w gnieździe można umieścić sformatowaną w systemie plików FAT32 kartę microSD o maksymalnej pojemności 256 GB. 
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Informacje szczegółowe - ciąg dalszy 
 

Obudowa aparatu 
 

 
 
Obudowa aparatu znajduje się powyżej ramienia wysięgnika, a jej pozycja może być zmieniana poprzez obrót w górę i 
w dół o ((x)) stopni. Aparat pozwala na wykonywanie zdjęć o rozdzielczości 16 MP oraz filmów o jakości 1080p. 
Zawiera również wbudowaną lampę błyskową, którą można sterować za pomocą głosu. 
 
 

Ramię wysięgnika 
 

Ramię wysięgnika umożliwia użytkownikowi dostosowanie 
pozycji obudowy wyświetlacza, zapewniając 6 stopni swobody, co 
oznacza możliwość regulacji w górę, w dół, w lewo, w prawo, do 
przodu i do tyłu. Składa się ono z zawiasu barkowego, łokciowego 
i nadgarstkowego (tak, jak ludzka ręka). Jego pozycja może być 
odwrócona tak, aby umożliwić użytkowanie urządzenia przez 
użytkowników z dominującym okiem prawym lub lewym. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Pierścień nadgarstkowy blokujący pozycję ekranu  
 

Ta niewielkich rozmiarów blokada w kształcie koła, 
znajdująca się pomiędzy obudową ekranu a ramieniem 
wysięgnika, blokuje pozycję obudowy wyświetlacza. 
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Obudowa wyświetlacza 
 

Obudowa ekranu może być obracana i dostosowywana tak, 
aby użytkownik miał wyraźną widoczność ekranu. Ekran 
wyświetlania to 24-bitowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 
854x480p z 20-stopniowym polem widzenia i 1-metrową 
głębią ostrości, co zapewnia doświadczenie porównywalne 
do wyświetlania obrazu na 7-calowym tablecie 
zlokalizowanym w odległości na wyciągnięcie ręki. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Układ mikrofonów 
 

    
 
Urządzenie HMT-1 posiada wbudowane dwa zestawy mikrofonów. Mikrofony główne obsługują dane wejściowe 
pochodzące od użytkownika, mikrofony referencyjne eliminują zaś szumy zewnętrzne. Mikrofony przednie, domyślnie 
ustawione jako aktywne, znajdują się na obudowie wyświetlacza. Mikrofon główny skierowany jest w dół, blisko ust 
użytkownika, a mikrofon odniesienia skierowany jest w górę, aby eliminować szum tła. 
 
Tylne mikrofony znajdują się z boku urządzenia naprzeciwko ramienia wysięgnika. Powinny być używane tylko podczas 
komunikacji, gdy ramię wysięgnika odwrócone jest do tyłu i znajduje się poza polem widzenia. 
 
 

Głośniki 
 

Urządzenie posiada 91-decybelowy głośnik, który znajduje się 
nad uchem po stronie, po której noszone jest urządzenie.  
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Komora baterii 
 

 
 
Możesz zdjąć pokrywę baterii, obracając ją w lewo, a następnie pociągając. Po jej zdjęciu, przechyl urządzenie, aby 
wyjąć baterię.  W celu wymiany, włóż nową baterię, a następnie naciśnij, aby zabezpieczyć pokrywę baterii i obróć ją 
lekko zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara w celu zablokowania jej pozycji. Zamknij klapę. 
 
 

Gniazdo microUSB 
 

 
 
W celu transferu danych należy skorzystać z portu microUSB, który znajduje się obok komory baterii, poniżej tylnej 
klapy, po przeciwnej stronie ramienia wysięgnika. 
 
 

Port USB-C 
 

Port USB-C pozwala na szybkie ładowanie urządzenia. 
Zlokalizowany jest poniżej tylnej klapy na 
bocznej stronie ramienia wysięgnika urządzenia. 
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Pomocnicze złącze audio (słuchawki) 
 

 
 

Słuchawki można podłączyć do urządzenia HMT-1 za pomocą tego złącza.  Zalecane jest stosowanie słuchawek 
dousznych RealWear z 33dB redukcją szumu.  Złącze znajduje się obok portu USB-C. 
 
 

Poduszka opaski na głowę  
 

 
 

Tylna poduszka na głowę to regulowana i wyjmowana podkładka umieszczona z tyłu urządzenia, która opiera się na 
tylnej części głowy. Jeśli mocujesz urządzenie HMT-1 na hełmie lub czapkokasku, możesz zdjąć podkładkę dla 
wygody. 
 
 

Pałąk na głowę 
 

 
 

Jest to regulowany przewlekany pasek na rzepy, który opiera się na górnej części głowy użytkownika. Tak więc w 
przypadku mocowania urządzenia na hełmie lub czapkokasku, pasek ten może być zdjęty.  
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Przewodnik konfiguracji HMT-1 
 

Sposób noszenia urządzenia HMT  
 
Ten artykuł wyjaśnia, jak nosić urządzenie HMT w celu zapewnienia jak największego komfortu. 
 

Krok 1 - Ustalenie konfiguracji lewego lub prawego oka  
 
HMT można ustawić tak, aby wyświetlacz i kamera były umiejscowione po lewej lub prawej stronie głowy. 

 
Po pierwsze, niezbędne jest określenie dominującego oka - aby to zrobić, postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami 
zawartymi w powiązanym artykule. Patrzenie na wyświetlacz HMT za pomocą dominującego oka umożliwi uzyskanie 
najbardziej wyraźnego obrazu i zapewni komfort użytkowania urządzenia. 
 
 

Krok 2 - Przygotuj swoje urządzenie HMT 
 
Przed założeniem, przytrzymaj ramię wysięgnika urządzenia HMT/ekran na wysokości swojego oka po lewej lub prawej 
stronie, w zależności od tego, które z oczu jest dominujące. Zegnij wysięgnik w kształt litery „Z", tak jak to pokazano poniżej.  
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Krok 3 - Upewnij się, że akcesoria do mocowania urządzenia są odpowiednio umocowane 
w miejscu.  
 
Mogą to być pojedynczy bądź potrójny pasek mocujący, hełm ochronny z zaczepami mocującymi, czapkokask 
z potrójnym paskiem mocującym, czapka z daszkiem z zaczepami.  Zapoznaj się z artykułem dotyczącym akcesoriów 
mocujących, aby dowiedzieć się, jak zamocować swoje urządzenie, używając jednego z dostępnych akcesoriów 
mocujących. 
 

 

 
 

 
Krok 4 - Zakładanie urządzenia HMT 
 
Zacznij od wypozycjonowania urządzenia na głowie, tak aby mniej więcej znajdowało się w orientacji poziomej.  
Pałąk na głowę powinien być umiejscowiony na głowie pionowo, a nie pod kątem, tak by przylegał do górnej partii 
głowy użytkownika. 

 
 
Krok 5 - Dopasowywanie urządzenia HMT  
 
Wyreguluj pasek na głowę lub zamocowane nakrycie ochronne głowy, tak aby urządzenie nie wisiało zbyt nisko - 
powinno znajdować się wzdłuż obszaru skroni, nad uszami. 
 
Następnie ustaw obudowę wyświetlacza na miejscu. Aby uzyskać optymalne doświadczenie, zaleca się, aby 
wyświetlacz znajdował się blisko linii środkowej twarzy, przed i blisko oka. 
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Krok 6 - Regulacja dopasowania 
 
Upewnij się, że obudowa wyświetlacza nie jest 
umieszczona w zbyt dużej odległości na zewnątrz oka 
lub przed okiem. 
 

 
 
Przesuń wyświetlacz w kierunku linii środkowej, 
popychając od zewnątrz do wewnątrz. 
 

 
 
Następnie trzymając ramię wysięgnika jedną ręką i 
przytrzymując tył urządzenia HMT drugą ręką, dopchnij 
wyświetlacz do wewnątrz, tak aby był blisko, tuż przed 
i nieco poniżej linii oka. 

 
 
Krok 7 - Uruchamianie urządzenia HMT 
 
Zanim założysz urządzenie HMT na głowę, naciśnij i 
przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy, a 
następnie go zwolnij.   Przycisk funkcyjny to duży, 
srebrny okrągły przycisk zlokalizowany z boku 
ramienia wysięgnika/ekranu. 
 

 
 
W ciągu 10-15 sekund usłyszysz dźwięk po 
zakończeniu procesu uruchamiania. Teraz urządzenie 
HMT jest włączone i gotowe do założenia. Teraz 
powinieneś widzieć aktywny ekran. 
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Krok 8 - Precyzyjna regulacja urządzenia 
 
Najlepiej jest przechylać i obracać obudowę 
wyświetlacza, aby dokonać drobnych poprawek w 
regulacji. 
 

 
 
Upewnij się, że obudowa wyświetlacza jest obrócona 
tak, aby wszystkie cztery narożniki ekranu były 
wyraźnie widoczne dla oka. Po włączeniu zasilania 
HMT i prawidłowym wyregulowaniu pozycji 
wyświetlacza, zobaczysz cały ekran główny urządzenia 
HMT. 
 
 

 

 
Ostrzeżenie: Jeśli nie jesteś w stanie wyraźnie 
zobaczyć, co jest na ekranie, zweryfikuj konfigurację 
urządzenia i ekranu, a także sprawdź, czy pałąk lub 
nakrycie ochronne głowy są odpowiednio dopasowane 
i czy wyświetlacz jest prawidłowo skonfigurowany dla 
dominującego oka. 

 
 

Krok 9 - Precyzyjne dostosowanie aparatu 
 

 
 
Aby rozpocząć korzystanie z aparatu, niezbędne jest 
dokonanie końcowej regulacji tak, aby widok aparatu 
był skierowany w przód i nie napotykał na swojej 
drodze przeszkód. 

http://www.realwear.com/
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Zdalna konfiguracja HMT z poziomu przeglądarki internetowej 
 
Wygeneruj kod QR w celu konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej 
 
Aplikacja konfiguracyjna (znajdująca się w folderze Moje programy) pozwala na zeskanowanie kodu QR, który może 
zawierać informacje o konfiguracji języka, strefy czasowej, czasu i połączenia Wi-Fi.  Strona internetowa umożliwia 
każdemu utworzenie kodu QR.   
 
Aby skonfigurować urządzenie, postępuj zgodnie z poniższymi krokami: 
 
1. Otwórz przeglądarkę internetową na swoim komputerze. 
2. Odwiedź stronęrealwear.setupmyhmt.com lub http://www.realwear.com/configure 
3. Kliknij na przycisk 'Konfiguracja' na dole strony, a następnie 

na 'Pierwsza konfiguracja'. (Uwaga: Możesz również kliknąć 
na link 'Konfiguracja' na górze paska nawigacyjnego) 

4. Wybierz pożądany język i kliknij 'Dalej'. Należy najpierw 
wybrać region, a następnie strefę czasową.    

5. Pole 'Ustaw automatycznie' będzie aktualizowane zgodnie z 
wartościami pochodzącymi z Twojego komputera bądź 
telefonu.  Jeśli chcesz użyć innych ustawień, odznacz to 
pole i wprowadź inne konieczne wartości.    

6. Kiedy zostaną wprowadzone wartości do pola 'Data i czas', 
naciśnij 'Dalej'. 
• Opcjonalnie: Wpisz nazwę punktu dostępu Wi-Fi (lub 

SSID) i hasło w celu skonfigurowania sieci Wi-Fi dla 
swojego urządzenia HMT. Uwaga: Większość prostych 
sieci Wi-Fi korzysta z zabezpieczeń WPA/WPA2 PSK.   

7. Kliknij 'Wygeneruj kod'. Kod QR zostanie wyświetlony na 
ekranie komputera. 

8. Na urządzeniu HMT otwórz aplikację 
Konfiguracja.  Powiedz „STRONA GŁÓWNA", „MOJE PROGRAMY", następnie „KONFIGURACJA". Urządzenie zacznie 
emitować sygnał dźwiękowy.  

9. Zeskanuj kod QR poprzez skierowanie aparatu urządzenia HMT tak, aby kod znajdował się w konturze 
wyświetlanym na ekranie. 

10. Kiedy kod QR zostanie zeskanowany, usłyszysz dźwięk, a następnie nastąpi powrót do poprzedniego ekranu. 
 
Poprzedzające kroki mogą być również zrealizowane przy użyciu aplikacji RealWear Companion dostępnej w sklepach 
AppStore oraz Google Play. 
 
Uwaga: Po uruchomieniu urządzenia HMT po raz pierwszy wyświetlony zostanie ekran zdalnej konfiguracji. Aby 
pominąć proces zdalnej konfiguracji i odłożyć ją na później, naciśnij przycisk funkcyjny ACTION.  Możesz powrócić do 
aplikacji konfiguracyjnej w każdej chwili poprzez polecenie głosowe „STRONA GŁÓWNA">„MOJE 
PROGRAMY">„KONFIGURACJA".  

http://www.realwear.com/
http://realwear.setupmyhmt.com/
http://www.realwear.com/configure
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Ustalanie dominującego oka 
 
Dominujące oko to tendencja do preferowania obrazu docierającego z jednego oka nad otrzymywanym z drugiego.  W 
celu swobodnego korzystania z wyświetlacza najlepiej patrzeć okiem dominującym.  
 
Dominujące oko nie jest zależne od prawo- lub leworęczności. 
 
Aby ustalić, które z oczu jest dominujące: 
1. Wyciągnij razem ręce na długość i uformuj dłońmi kształt trójkąta. 
 

 
 

2. Mając oboje oczu otwarte, skup wzrok na jakimkolwiek oddalonym obiekcie znajdującym się w samym środku 
trójkąta (takim jak żarówka lub klamka na drzwiach).  

3. Cały czas skupiając wzrok na oddalonym obiekcie znajdującym się w środku trójkąta - mając przy tym nieruchomą 
głowę oraz ręce - zamknij prawe oko.  

4. Jeśli obiekt nadal pozostaje w trójkącie, twoje lewe oko jest dominujące.  
5. Cały czas skupiając wzrok na oddalonym obiekcie znajdującym się w środku trójkąta - mając przy tym nieruchomą 

głowę oraz ręce- zamknij lewe oko.  
6. Jeśli obiekt nadal pozostaje w trójkącie, twoje prawe oko jest dominujące. 

 
7. Jeśli obiekt pozostaje w środku trójkąta niezależnie od patrzącego oka, żadne z twoich oczu nie jest dominujące. 
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Stosowanie nakryć głowy z urządzeniami HMT 
 
(Odwiedź stronę internetową RealWear, aby sprawdzić 
dostępność określonego modelu). 
 
Urządzenia HMT są standardowo wyposażone w pałąk 
na głowę. 
 

 
 
 

 
HMT można zamontować na kilka różnych sposobów 
w wybranym środku ochrony indywidualnej (PPE) tak, 
aby zwiększyć stabilność, komfort i bezpieczeństwo. 
 
Mocowanie urządzenia w hełmie ochronnym i 
opcjonalne akcesoria mocujące. 
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Nakrycia ochronne głowy - ciąg dalszy 
 
Urządzenie HMT-1 może zostać przymocowane do 
czapkokasku za pomocą potrójnego pasa 
mocującego. 
 

 
 
 
Mocowanie za pomocą potrójnego pasa do 
czapkokasku 

 

 
 
Mocowanie do specjalnie dostosowanej czapki z 
daszkiem RealWear. 
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Stosowanie HMT z hełmem ochronnym 
 
Aby zakupić zaczepy mocujące, odwiedź shop.realwear.com. 
 

           
 

1. Podłącz zaczepy mocujące hełm ochronny do opaski urządzenia HMT-1 i zatrzaśnij je w celu 
unieruchomienia. 

2. Wsuń zaczepy mocujące w otwory na akcesoria hełmu ochronnego; opaska urządzenia HMT-1 powinna być 
umiejscowiona nad pasem głównym hełmu.          

3. Załóż hełm ochronny i jeśli to konieczne, wyreguluj, zacieśniając go, aby zapewnić bezpieczeństwo i wygodę. 
4. Aby odłączyć urządzenie HMT-1 od hełmu ochronnego, naciśnij z dwóch stron zęby zaczepów mocujących i 

wypchnij mocowanie z otworów hełmu. 
 
 

Korzystanie z HMT bez hełmu ochronnego 
 

 
 

Mocowanie tylnej poduszki  
 
Tylna poduszka wsuwa się w tylną opaskę urządzenia 
HMT; należy dopasować otwory tylnej podkładki do 
kołków na tylnej opasce HMT i zatrzasnąć, w celu 
unieruchomienia. 

 
Mocowanie pałąka  
 
Umieść końce paska pałąka w otworach 
umieszczonych po obu stronach urządzenia HMT, jak 
to pokazano na rysunku. Złóż koniec z powrotem na 
siebie i zabezpiecz go za pomocą rzepa. 

 

 

Stosowanie HMT z okularami ochronnymi 
 
Jeśli stosujesz okulary korekcyjne do obsługi komputera lub okulary ochronne do pracy, nadal możesz korzystać z tych 
samych okularów lub ochrony oczu w trakcie korzystania z urządzenia HMT. Podczas gdy urządzenia HMT są 
zaprojektowane tak, aby nadawały się do użytkowania z okularami lub bez nich, firma RealWear zaleca noszenie 
okularów ochronnych podczas korzystania z HMT.  

http://shop.realwear.com/
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Podstawowe informacje dotyczące ładowania HMT-1 
 

Bezpośrednie ładowanie urządzenia HMT-1 
 
Aby naładować zainstalowany akumulator urządzenia HMT-1, użyj 
ładowarki sieciowej i kabla USB-C.  
 
Aby ponownie naładować baterię: 
 
1. Podłącz kabel ładowania USB typu C do portu USB-C, 

znajdującego się pod gumową pokrywą z tyłu obudowy po stronie 
mocowania wysięgnika. Korzystanie z kabla USB-C oraz portu 
USB-C zapewnia najkrótszy czas ładowania urządzenia. 

 

 
 
 
2. Podłącz kabel ładowania do ładowarki sieciowej. 
3. Podłącz ładowarkę sieciową do gniazdka elektrycznego. Podczas procesu ładowania przycisk zasilania LED 

będzie migał, zmieniając barwę od czerwonego, żółtego po zielony, w zależności od stopnia naładowania baterii. 
Zielony kolor oznacza pełne naładowanie baterii. 

 
 
 
 
 
 
Barwa czerwona przycisku oznacza, że poziom naładowania 
baterii jest bardzo niski lub bateria jest rozładowana.  
Żółta barwa oznacza, że poziom naładowania baterii jest 
mniejszy niż 100%, a bateria jest w trakcie ładowania.  
Zielona barwa oznacza, że bateria jest pełna. 
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Ikona baterii „zapełni się", wskazując 
poziom naładowania. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalacja akumulatora  
 
 
Urządzenie RealWear HMT-1 wymaga akumulatora w celu 
prawidłowego działania.  Urządzenie dostarczane jest z już 
zainstalowanym akumulatorem.  
 
1. Otwórz gumową pokrywę znajdującą się w obszarze 

umiejscowienia baterii i odkręć pokrywę baterii, obracając ją 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o około 
1/8 obrotu. 

2. Dopasuj i włóż baterię do komory tak, aby styki były umieszczone 
na dnie komory baterii. 

3. Wyrównaj białą kropkę na pokrywie baterii do pozycji 
białej kropki na obudowie HMT-1 i wsuń akumulator 
całkowicie do komory.  Zabezpiecz pokrywę, obracając 
ją w prawo o około 1/8 obrotu. 
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Ładowanie i użytkowanie ładowarki wielokomorowej 
 
Za pomocą ładowarki wielokomorowej można naładować jednocześnie do 6 dodatkowych baterii. 
 
Ostrzeżenie: NIE ŁADUJ akumulatorów ładowarkami innych producentów.   
Zasilaj ładowarkę TYLKO za pomocą kabla dołączonego do ładowarki sieciowej. 
 
1. Włóż baterie do komór ładowania najpierw 

stroną ze stykami do dołu.  
2. Lekko naciśnij w celu zabezpieczenia 

w miejscu.  
3. Obok styku baterii pojawi się sygnał świetlny, 

a ekran wyświetli obecny poziom 
naładowania każdej z baterii. 

4. Jeśli to możliwe, po zakończeniu ładowania, 
najlepiej wyjąć jest baterie tak, aby zapewnić 
optymalną żywotność baterii i ładowarki. 
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Konfiguracja oprogramowania HMT - wersja 10 
 

Ustawienia 
 
Dostęp do Ustawień możesz uzyskać z poziomu menu Moje Programy.  Idź do Moje Programy i powiedz 
'USTAWIENIA'.  
 

 

 

Aby wyświetlić więcej opcji, powiedz 'Strona w dół'. 

 
 
 
Ustawienia umożliwiają uzyskanie dostępu do sterowania funkcjami i możliwościami systemu. Każde z następujących 
opcji Ustawień można wybrać za pomocą odpowiednich poleceń głosowych: 
 
• Sieć i Internet 
• Podłączone urządzenia 
• Aplikacje i powiadomienia 
• Bateria 
• Wyświetlacz 
• Dźwięk 
• Pamięć wewnętrzna 

• Lokalizacja i blokady 
• Użytkownicy i konta 
• Ułatwienia dostępu 
• RealWear 
• System  
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Konfiguracja HMT - ciąg dalszy 
 

Ustawianie blokady ekranu 
 
Zastosowanie funkcji blokady ekranu Android chroni 
urządzenie HMT przed nieautoryzowanym dostępem. 
Aby ustawić blokadę ekranu, postępuj zgodnie z 
następującymi krokami: 
 
Krok 1: 
Otwórz Ustawienia na dwa sposoby. Możesz 
powiedzieć „SZYBKIE USTAWIENIA", następnie 
„WIĘCEJ USTAWIEŃ".  Możesz również powiedzieć 
„STRONA GŁÓWNA", następnie „MOJE PROGRAMY" i 
„USTAWIENIA".   
 

 
 
Krok 2: Powiedz „STRONA W DÓŁ", a następnie 
„LOKALIZACJA I BLOKADY".  
 

 
 
(Uwaga: Strona Ustawień zostanie przewinięta do 
ostatniej odwiedzonej pozycji po ponownym 
uruchomieniu urządzenia.  Tak więc Ustawienia mogą 
nie zostać przewinięte do samej góry.  Instrukcje tutaj 
zakładają, że zaczniesz od góry strony.) 
 
Krok 3: Powiedz „BLOKADA EKRANU" lub wybierz 
polecenie 'WYBIERZ ELEMENT #'. Na ekranie powyżej 
odpowiednim poleceniem byłoby „WYBIERZ ELEMENT 3". 
 

 
 
Krok 4: Powiedz słowo 'KOD PIN' 
 

 
 
Krok 5: Poruszaj głową w lewo lub w prawo, aż opcja, 
którą chcesz wybrać, pojawi się w ramce.  Powiedz 
„WYBIERZ", aby wybrać odpowiedni numer.   
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Krok 6: Powtórz w celu wprowadzenia sekwencji kodu 
PIN.  Kod PIN może zawierać od 4 do 16 cyfr.  Po 
zakończeniu powiedz „KOLEJNY". 
 

 
 
Krok 7: Wprowadź ponownie PIN w celu 
zatwierdzenia.  Po zakończeniu powiedz „KOLEJNY" 
lub „ZAMKNIJ KLAWIATURĘ", a następnie „OK". 
 

 
 
Krok 8: Wybierz pożądaną opcję z ekranu Wyświetlanie 
powiadomień. To pozwoli sprawdzić, czy HMT 
wyświetli powiadomienia na ekranie głównym, gdy 
urządzenie jest zablokowane. 
 

Możesz zdecydować się na wyświetlenie wszystkich 
powiadomień lub ukrycie wybranych.  
 
Możesz również ukryć wszystkie powiadomienia.  
Domyślne ustawienie to „Pokazuj wszystkie 
powiadomienia".  Po prostu powiedz „POKAZUJ 
WSZYSTKIE POWIADOMIENIA", „UKRYJ POUFNE 
INFORMACJE W POWIADOMIENIACH" lub „NIE 
POKAZUJ ŻADNYCH POWIADOMIEŃ", aby wybrać 
odpowiednią opcję. 
 
Krok 9: Po zakończeniu powiedz „GOTOWE". 
 
Blokada ekranu została włączona, a urządzenie 
zostanie zablokowane przy następnym 
uśpieniu.  Możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk 
zasilania przez jedną lub mniej sekundy w celu 
zablokowania urządzenia.  Może to nastąpić również, 
jeśli urządzenie pozostaje w trybie bezczynności przez 
czas określony w Ustawienia> Wyświetlacz> 
Uśpienie.   
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Konfiguracja HMT - ciąg dalszy 
 

Odblokowywanie urządzenia HMT 
 
Kiedy blokada ekranu jest aktywna, w celu wybudzenia 
urządzenia lub po jego ponownym uruchomieniu 
niezbędne jest wprowadzenie kodu PIN.  
 
Aby odblokować urządzenie: 
 
Krok 1: Naciśnij przycisk zasilania.  Kiedy pojawi się 
ekran blokady, powiedz „ODBLOKOWAĆ". 
 

 
 
Krok 2: Wprowadź swój PIN.  Poruszaj głową w lewo 
lub w prawo, aby podświetlić cyfrę.  
 
Krok 3: Po podświetleniu cyfry, powiedz „WYBIERZ", 
aby wprowadzić cyfrę.  Powtórz wprowadzanie całego 
kodu PIN. 
 

 
 
Krok 4: Po zakończeniu powiedz „ZAAKCEPTOWAĆ" w 
celu odblokowania urządzenia. Urządzenie przejdzie 
do ekranu głównego w przypadku ponownego 
uruchomienia lub powróci do ostatniego ekranu 
otwartego w przypadku wybudzenia z trybu uśpienia.  
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Konfiguracja HMT - ciąg dalszy 
 

Aktualizacja bezprzewodowa oprogramowania HMT - wersja 10 
 
To urządzenie jest już skonfigurowane, aby 
aktualizować system operacyjny za pośrednictwem 
aktualizacji bezprzewodowych (OTA) dostarczanych 
przez firmę RealWear.  Urządzenie HMT nie będzie 
aktualizowało się automatycznie, dlatego niezbędne 
jest uruchomienie aktualizacji przez użytkownika.   
 
Krok 1: Włącz urządzenie HMT-1 i połącz się z siecią 
Wi-Fi. 
 
Krok 2: Przejdź do Moje programy i powiedz 
„BEZPRZEWODOWA AKTUALIZACJA". 
 

 
 
Krok 3: Aktualizacja mogła zostać wcześniej 
pobrana.  Jeśli tak się nie stało, powiedz „SPRAWDŹ 
AKTUALIZACJE".  
 

 
 
 
Na ekranie pojawi się komunikat, czy posiadasz 
zainstalowaną najnowszą aktualizację. 
 
Jeśli dostępna jest aktualizacja, na ekranie pojawi się 
opcja o możliwości pobrania pakietu. 
 

Krok 4: Powiedz „POBIERZ" lub „WYBIERZ ELEMENT 
(tutaj powiedz numer elementu)". Rozpocznie się 
pobieranie aktualizacji oprogramowania. Czas pobierania 
zależy od rozmiaru pakietu i łączności z siecią. 
 

 
 

 
 

Zalecane jest wyciszenie mikrofonów, jeśli rozmiar 
pobieranego pakietu jest duży.  Po prostu powiedz 
„WYCISZ MIKROFON".  Kiedy pobieranie zakończy się, 
naciśnij krótko czarny przycisk funkcyjny ACTION, 
umieszczony przy mocowaniu wysięgnika obudowy 
urządzenia HMT-1.  Następnie zainstaluj aktualizację 
za pomocą poleceń głosowych.   
 

Krok 5: Po zakończeniu pobierania, zostanie 
wyświetlona opcja „Zainstaluj teraz lub później". 
 

 
 

Krok 6: Jeśli użyjesz polecenia „ZAINSTALUJ 
PÓŹNIEJ", pojawi się okno, które będzie wyświetlane 
przez około 15 sekund w celu ustawienia czasu 
opóźnienia aktualizacji. 
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Możesz ustawić czas opóźnienia instalacji na 1, 4 lub 8 
godzin. Jeśli czas opóźnienia nie jest ustawiony wg 
proponowanych wartości, zostanie włączony 
domyślny licznik na 4 godziny. 
 

 
 
Krok 7: Powiedz „ZAINSTALUJ TERAZ” w celu 
natychmiastowego zainstalowania i zaktualizowania 
oprogramowania HMT-1. 
 

 

Komunikaty ostrzegawcze podczas 
aktualizacji oprogramowania 
 
„Przeczytaj poniższe ostrzeżenie przed przystąpieniem 
do aktualizacji oprogramowania"  
 

Ostrzeżenie o poziomie naładowania baterii 
„Zalecamy, aby nie używać HMT-1 podczas aktualizacji 
oprogramowania. Upewnij się również, że przed 
instalacją aktualizacji naładowanie baterii jest na 
poziomie co najmniej 30%". 
 

Ostrzeżenie dotyczące aktualizacji 
oprogramowania 
„Kiedy aktualizacja oprogramowania się rozpocznie, 
zostanie wyświetlony następujący komunikat."  
 

 
 
Powiedz „OK” w celu kontynuowania aktualizacji. 
 

 
 
Urządzenie HMT samoistnie uruchomi się ponownie 
po zakończeniu aktualizacji. 
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Konfiguracja HMT — ciąg dalszy 

 

Wybieranie języka interfejsu HMT 
 
Urządzenie HMT obsługuje następujące języki: 
 

1. angielski (US)  
2. francuski 
3. niemiecki 
4. włoski 
5. japoński 
6. koreański 
7. chiński mandaryński 
8. polski 
9. portugalski (Brazylia) 
10. rosyjski 
11. hiszpański 
12. tajski 

 
W celu dokonania wyboru języka interfejsu: 
 
Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj duży czarny przycisk funkcyjny ACTION, umieszczony przy mocowaniu wysięgnika. 
 
Krok 2: Wszystkie obsługiwane języki są wyświetlane na podglądzie przy użyciu odpowiednich flag krajów: 
 

 
 
Urządzenie automatycznie przewija listę języków i podświetla jeden język na raz, na około dwie sekundy każdy. 
 
Krok 3: Kiedy pożądany język zostanie podświetlony, zwolnienie przycisku funkcyjnego ACTION spowoduje 
natychmiastową zmianę konfiguracji urządzenia, które wyświetli polecenia tylko w tym języku. 
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Karta microSD w HMT-1 
 
Możesz umieścić kartę microSD w odpowiednim gnieździe, co umożliwi przechowywanie na niej plików 
multimedialnych i dokumentów. 
 

 
 

Nazwa części  Działanie  

1 Osłona gniazda karty microSD  Osłania gniazdo karty microSD. Otwórz drzwiczki w celu 
włożenia/wyjęcia karty microSD.  

2 Odkręć śrubę w celu otwarcia 
gniazda karty microSD.  

Mocuje drzwiczki karty microSD.  Odkręć śrubę za pomocą śrubokręta 
Philips #00, aby otworzyć drzwiczki.  

 

Jak włożyć kartę microSD: 
 
Krok 1: Odkręć śrubę osłony gniazda microSD i 
pociągnij za krawędzie w celu otwarcia. 

 
 
Krok 2: Otwórz osłonę zabezpieczającą kartę pamięci i 
przytrzymaj ją kciukiem. 
 

 
 
Krok 3: Otwórz metalowe drzwiczki gniazda i je uchyl. 
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Krok 4: Włóż kartę pamięci microSD do gniazda, tak jak 
pokazano na rysunku. 
 

 
 

Krok 5: Zamknij drzwiczki zabezpieczające i zasuń w 
lewo w celu zablokowania pozycji.  
 

 
 

Krok 6: Zamknij osłonę zabezpieczającą gniazdo  
karty SD.  
 

 
 

Krok 7: Ponownie włóż śrubę i dokręć, aby 
zabezpieczyć. 
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Instalacja i użytkowanie karty microSD 
 
Wykonaj następującą procedurę, aby skonfigurować kartę microSD.  Po pierwszej instalacji karta musi zostać 
sformatowana. 
 
Krok 1: Powiedz „POKAŻ POWIADOMIENIA".  Jednym z 
powiadomień powinien być komunikat dotyczący karty 
SD.  Komunikat prawdopodobnie będzie informował, 
że karta nie jest obsługiwana, ale oznacza to po prostu, 
że musi zostać sformatowana.  Postępuj zgodnie 
z instrukcjami na tej stronie, aby sformatować i 
skonfigurować kartę.   
 

 
 
Krok 2: Użyj polecenia głosowego „WYBIERZ ELEMENT #” 
w celu wybrania numeru powiadomienia i 
skonfigurowania karty microSD.  Następnie powiedz 
„OPEN”. 
 

 
 

 
 

Krok 3: Powiedz „UŻYJ JAKO PAMIĘCI PRZENOŚNEJ” 
 
Krok 4: Powiedz „DALEJ”  
 

 
 
Krok 5: Powiedz „WYKASUJ I SFORMATUJ”.  Postęp 
procesu formatowania karty microSD będzie 
wyświetlony.  
 

 
 
  

http://www.realwear.com/
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Instalacja karty microSD — ciąg dalszy 
 
Krok 6: Po zakończeniu powiedz „GOTOWE” 
 

 
 
Krok 7: Teraz ustaw kartę jako pamięć 
domyślną.   Powiedz „SZYBKIE USTAWIENIA” 
 
Krok 8: Powiedz „WIĘCEJ USTAWIEŃ” 
 
Krok 9: Powiedz „STRONA W DÓŁ”, następnie 
„REALWEAR” 
 

 
 

 
 
Krok 10: Powiedz „TRYB PRZECHOWYWANIA", aby 
przełączać między pamięcią lokalną a kartą SD.  Kiedy 
zostanie uruchomiony Tryb pamięci i wskazuje 'SD 
Card', twoja karta SD jest gotowa do używania. 
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Konserwacja urządzenia HMT 
 

Wyłączanie urządzenia HMT 
 
Firma RealWear zaleca, żeby wyłączać urządzenie HMT, kiedy nie jest używane tak, aby oszczędzać baterię i zapewnić 
długą żywotność urządzenia.  Możesz robić to na dwa sposoby: 
 
A. Bezdotykowy tryb głośnomówiący  
1. Powiedz „SZYBKIE USTAWIENIA” 
2. Powiedz „OPCJE ZASILANIA” 
3. Powiedz „WYŁĄCZ” 
 
B. Ręcznie 
1. Po prostu naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy srebrny przycisk zasilania znajdujący się na boku ramienia 

wysięgnika. 
2. Zwolnij przycisk w momencie, kiedy usłyszysz dźwięk.  
3. Na wyświetlaczu pojawi się na chwilę ekran wyłączania, a następnie urządzenie wyłączy się.  
 

Ponowne uruchamianie urządzenia HMT  
 
A. Bezdotykowy tryb głośnomówiący  
1. Powiedz „SZYBKIE USTAWIENIA” 
2. Powiedz „OPCJE ZASILANIA” 
3. Powiedz „URUCHOMIĆ PONOWNIE” 
 
B. Tryb ręczny 
1. Aby wyłączyć urządzenie, postępuj zgodnie z następującymi krokami: 
2. Po całkowitym wyłączeniu urządzenia, gdy dioda LED nie świeci się, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 

3 sekundy. Urządzenie automatycznie uruchomi się.   
 

Usypianie/Wybudzanie urządzenia HMT 
 
A. Bezdotykowy tryb głośnomówiący  
1. Powiedz „SZYBKIE USTAWIENIA” 
2. Powiedz „OPCJE ZASILANIA” 
3. Powiedz „TRYB UŚPIENIA”  
4. Podczas gdy urządzenie jest w stanie uśpienia, naciśnij raz krótko przycisk zasilania, aby wybudzić urządzenie. 
 
B. Tryb ręczny: 
• Naciśnij krótko przycisk zasilania (przez krócej niż jedną sekundę) i zwolnij w celu uśpienia lub wybudzenia 

urządzenia. 
 
 
 

Przechowywanie urządzenia HMT 
 
Urządzenia HMT-1 i HMT-1Z1 są solidnie wykonane, jednak aby zapewnić długą i prawidłową eksploatację urządzenia: 
 
Wyłączaj lub usypiaj urządzenie, kiedy z niego nie korzystasz. 
 
5. Przechowuj urządzenie HMT w chłodnym i suchym miejscu. 
6. Kładź urządzenie na płaskich powierzchniach lub wieszaj na ścianie.    
7. Jeśli urządzenie znajduje się na hełmie lub czapkokasku, może w razie konieczności na nich pozostawać 

przymocowane. 
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Konserwacja urządzenia HMT - ciąg dalszy 
 

Czyszczenie urządzenia HMT 
 
Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami w celu czyszczenia określonych powierzchni urządzenia HMT-1 lub HMT-1Z1: 
 
• Urządzenie HMT jest wodoodporne, więc dopuszczalne jest czyszczenie go wilgotną ścierką i delikatnym mydłem.  

Przed czyszczeniem upewnij się, że wszystkie pokrywy są zabezpieczone na swoim miejscu.  Urządzenia HTM nie 
wolno nigdy zanurzać w wodzie.   

• Do czyszczenia i delikatnej sterylizacji urządzenia HMT-1 możesz używać również ściereczek z alkoholem 
izopropylowym. Wysusz powierzchnie lub po prostu pozwól im wyschnąć na powietrzu.   

• Szkło ekranu i aparatu: Używaj standardowej ściereczki z mikrofibry, aby wytrzeć szklane elementy. Możesz użyć 
również środka do czyszczenia ekranu, aby uzyskać jak najwyraźniejszy obraz. 

• Elementy tekstylne: Przy normalnym korzystaniu pałąk na głowę oraz opaska tylna w końcu ulegną zużyciu i 
będzie konieczna ich wymiana.  Podkładki i paski zamienne można zakupić na stronie http://shop.realwear.com.  
Należy je czyścić ściereczkami nasączonymi alkoholem, ale nadmierne czyszczenie może przyspieszyć zużycie.  

• Bateria: Jeśli bateria ulegnie zabrudzeniu, wyczyść ją suchą ściereczką lub lekko nasączoną alkoholem.  Jeśli 
pozostaje zabrudzona, może być czyszczona ścierką, wacikami bawełnianymi, szczoteczką do zębów, w razie 
konieczności przy użyciu alkoholu.  Styki baterii nie powinny ulec procesowi korozji.  Jeśli bateria wygląda na 
uszkodzoną, natychmiast ją wymień.   

• Bateria: Baterię trzeba zawsze przechowywać w suchych warunkach.  Wskaźnik na obudowie baterii zmieni kolor 
na czerwony, jeśli zostanie ona wystawiona na działanie nadmiernej wilgoci.  Jeśli wskaźnik jest czerwony, jej 
gwarancja traci ważność, a bateria powinna zostać natychmiast wyjęta z urządzenia.   

 

Czyszczenie akcesoriów HMT 
 
• Zaczepy mocujące hełmu ochronnego: Zaczepy mocujące hełmu ochronnego wykonane są z plastiku i mogą być 

czyszczone ściereczkami nasączonymi alkoholem lub wodą. Porada: Aby usunąć zabrudzenia z trudno 
dostępnych powierzchni, użyj wykałaczek. 

• Potrójny pasek mocujący: Potrójny pasek mocujący wykonany jest z plastiku i tkaniny. Może być czyszczony za 
pomocą ściereczek nasączonych alkoholem, ale nadmierne czyszczenie może przyspieszyć zużycie. Paski 
wymienne można zakupić na http://shop.realwear.com.  

• Ochronne słuchawki douszne: Ochronne słuchawki douszne RealWear są komponentem elektronicznym z 
metalowym złączem i nie zaleca się czyszczenia samych słuchawek. Powinno wystarczyć wypolerowanie 
słuchawek suchą lub lekko wilgotną szmatką.  Zbyt dużo wilgoci może spowodować uszkodzenie głośników. 

• Wskazówki dotyczące nakładek piankowych słuchawek: Nakładki piankowe do słuchawek dousznych wykonane 
są z pianki z pamięcią kształtu. Możesz je czyścić za pomocą suchej ściereczki.  Zbyt dużo wilgoci może 
uszkodzić piankę.  Piankowe nakładki ulegają zużyciu i ostatecznie wymagają wymiany.   

• Części wymienne mogą zostać zakupione na stronie http://shop.realwear.com. 
 
  

http://shop.realwear.com/
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Tryby interakcji urządzenia HMT 
 

Steruj za pomocą gestów 
 

Lista gestów głowy 
 
Niektóre interfejsy wykorzystują ruch głowy do 
przeglądania opcji. 
 

 
Jednym z nich jest interfejs „SZYBKIE USTAWIENIA". 

 

Włączanie przewijania  
 
Z poziomu ekranów z widokiem przewijania można 
wydać polecenie „WŁĄCZ PRZESUWANIE”. 
 

 
 

 
 
Umożliwi to przewijanie pionowe głową na listach 
interfejsów użytkownika, takich jak menu Ustawienia, 
i zajmie miejsce poleceń „STRONA W DÓŁ" I „STRONA 
W GÓRĘ". Aby skorzystać z opcji, spójrz w dół, a wtedy 
każdorazowo na ekranie przewinie się jedna strona. 
 
Aby zatrzymać przewijanie, podnieś głowę do 
normalnej pozycji tak, byś patrzył prosto przed siebie. 
Jeśli chcesz przestać używać gestów i powrócić do 
poleceń głosowych „STRONA W DÓŁ" oraz „STRONA 
W GÓRĘ", powiedz „WYŁĄCZ PRZESUWANIE". 
 
To szczególnie przydatna opcja w przypadku 
przewijania na sam dół listy; kiedy dotrzesz do końca 
listy, szybko powiedz: „WYŁĄCZ PRZESUWANIE".
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Tryby interakcji HMT  - ciąg dalszy. 

 

Klawiatura głosowa 
AKTUALIZACJA DLA WERSJI 10.2.0 
 
Klawiatura głosowa to domyślna metoda, za pomocą której możliwe jest wprowadzanie tekstu do pól tekstowych na 
urządzeniu HMT-1 lub HMT-1Z1. Za każdym razem, gdy ekran wprowadzania tekstu zostanie podświetlony lub 
wybrany, pojawi się klawiatura głosowa, wyświetlana na wierzchu, częściowo zakrywająca widok aplikacji. 
 

 
 
Klawiatura głosowa oferuje różne metody wprowadzania: 

• Klawiatura zwykłego dyktowania 

• Klawiatura bezpiecznego dyktowania 

• Tryb klawiatury ABC 

• Skanowanie kodu 

• Dyktowanie 
 

Klawiatura zwykłego dyktowania 
Możesz wypowiadać polecenia fonetyczne w celu wprowadzenia liter zarówno osobno lub w grupie.  Na przykład, 
możesz wprowadzać pojedynczo po jednym znaku na raz, mówiąc „ROMEO”, a następnie mówiąc „ECHO”, gdy znak „R” 
zostanie zarejestrowany, lub możesz wprowadzić tyle liter, ile potrzeba, za pomocą jednego polecenia.   
 
PRZYKŁAD: Wypowiedzenie „ROMEO ECHO ALPHA LIMA WHISKEY ECHO ALPHA ROMEO” na jednym oddechu bez 
przerwy wprowadzi słowo „realwear” do pola tekstowego. 
Aby przełączyć na klawiaturę numeryczną, powiedz „LICZBY" 
Aby przełączyć na klawiaturę symboli, powiedz „SYMBOLE" 
 

Klawiatura bezpiecznego dyktowania 
Kiedy pole wpisywania hasła jest wybrane, pojawi się klawiatura bezpiecznego dyktowania.  Oznacza to, że fonetyczne 
polecenia mowy są wyłączone, a użytkownik używa ruchów głowy w lewo lub w prawo, aby podświetlić znak.  Kiedy 
pożądana litera zostanie podświetlona w kwadracie, powiedz „WYBIERZ”, aby dokonać wyboru.  
 

Skanowanie kodu 
Polecenie „SKANUJ KOD” otwiera czytnik kodów kreskowych i umożliwia użytkownikowi zeskanowanie kodu QR w celu 
zdalnego wprowadzania za pomocą aplikacji RealWear Companion na telefonie komórkowym. To dogodna forma 
wprowadzania haseł i długich ciągów znaków.  Po prostu otwórz aplikację RealWear Companion, wybierz opcję „Zdalna 
klawiatura", a następnie wprowadź tekst i kliknij na kod QR.  Z poziomu klawiatury urządzenia HMT powiedz „SKANUJ 
KOD", a następnie zeskanuj kod widoczny na ekranie smartfona.  Możesz również uzyskać dostęp do opcji „SKANUJ 
KOD", wypowiadając polecenie „WIĘCEJ OPCJI". 
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Klawiatura głosowa - ciąg dalszy 
 
Dyktowanie 
W przypadku wprowadzania metodą zamiany mowy na tekst powiedz „Dyktowanie”, a następnie natychmiast zacznij 
swobodnie mówić.  Dyktowanie to usługa w chmurze obsługująca wszystkie języki, dlatego konieczne może być 
połączenie internetowe.  Także lokalne dyktowanie obsługuje niektóre języki.  Możesz uzyskać dostęp do opcji 
„DYKTOWANIE" za pomocą polecenia „WIĘCEJ OPCJI".  W celu uzyskania więcej informacji, odwiedź 
www.realwear.com/support.   
 
UWAGA: Jeśli klawiatura zostanie zwinięta lub przypadkowo zamknięta, użyj polecenia „WYBIERZ ELEMENT #”, aby 
ponownie wybrać pole tekstowe, co spowoduje pojawienie się ponowne klawiatura mowy.  
Jeśli wprowadzasz hasło do uwierzytelniania sieci Wi-Fi, po prostu powiedz „HASŁO”, aby aktywować klawiaturę 
głosową. 
 

Tryb ABC 
Jako nowa funkcja w wersji 10.2.0, tryb klawiatury ABC stanowi alternatywną metodę wprowadzania danych do pól 
tekstowych. Tryb dyktowania może okazać się lepszą i szybszą metodą do wprowadzenia dłuższych fraz tekstu. 
Uwaga: Aktualnie tryb ten dostępny jest wyłącznie w języku angielskim - inne języki mogą działać w różnym stopniu, ale 
nie są zoptymalizowane dla tego trybu i mogą wystąpić problemy w obsłudze.  
 
Aby włączyć tryb ABC, po prostu powiedz „TRYB ABC”, kiedy pole wprowadzania tekstu jest aktywne. 
 

 
 
Aby wprowadzić litery, powiedz „LITERA (tutaj wybrane litery)”; na przykład powiedz „LITERA T X T R Y”, aby wprowadzić 
ciąg znaków 'txtry'. Aby wprowadzić liczby, powiedz „LICZBA (tutaj wybrane liczby)”; na przykład powiedz „LICZBA 
DZIEWIĘĆ PIĘĆ DWA”, aby wprowadzić liczbę '952'. Zmiana wielkości liter, wprowadzanie spacji czy liczb będzie 
wymagało przerwy we wprowadzaniu ciągu znaków i wielokrotnego stosowania odpowiednich poleceń głosowych w 
zależności od potrzeb.  
  
Dłuższy przykład: 
Aby wprowadzić ciąg znaków „Przykładowy tekst 324”: powiedz „KLAWISZ SHIFT”, „LITERA P”, „LITERA R Z Y K Ł A D O 
W Y”, „SYMBOL KLAWISZ BEKSPEJS”, „LITERA T E K S T”, „SYMBOL KLAWISZ BEKSPEJS”, „LICZBA TRZY DWA 
CZTERY”. 

   

http://www.realwear.com/support
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Użytkownik w każdej chwili może przełączyć metodę wprowadzania poprzez użycie odpowiedniego polecenia 
głosowego wyświetlanego na ekranie. Na przykład powiedz „LITERY”, aby powrócić do trybu wprowadzania liter. 
 
Polecenia głosowe klawiatury 
 

Polecenie głosowe  Działanie  

„CHRONIONE 
DYKTOWANIE" 

Przenosi do trybu bezpiecznego dyktowania. 

„ZWYKŁE 
DYKTOWANIE" 

Przenosi do trybu zwykłego dyktowania 

„SKANUJ KOD"  Pozwala użytkownikowi zeskanować kod QR w celu wprowadzenia tekstu 
Aby ustawić powiększenie dla wyraźnego skanowania, powiedz „POWIĘKSZENIE 1-5". Na 
przykład, aby ustawić powiększenie o poziomie 3, powiedz „POWIĘKSZENIE 3".  

„DYKTOWANIE"  Aktywuje dyktowanie i pozwala użytkownikowi na wprowadzanie tekstu metodą 
rozpoznawania mowy.  

„LICZBY" Przenosi do klawiatury numerycznej 

„SYMBOLE" Przenosi do klawiatury symboli 

„LITERY" Przenosi do klawiatury liter 

„AKCEPTUJ"  Akceptuje wprowadzone informacje i pozwala na przejście do następnego ekranu w 
sekwencji.  

„KLAWISZ 
BEKSPEJS"   

Wstawia pojedynczą spację.  

„BACKSPACE”  Usuwa ostatni znak.  

„WYCZYŚĆ TEKST"  Usuwa tekst z pola wprowadzania.  

„DUŻE LITERY”  Przełącza pomiedzy małymi i dużymi literami 

„TRYB ABC” Przełącza do klawiatury trybu ABC. 

„LITERA [a-z]” Rozpoczyna wprowadzanie ciągu znaków wypowiadanych przez użytkownika. Na przykład 
polecenie „LITERA X Z Y” wprowadzi ciąg liter 'xzy' do pola wprowadzania. 

„LICZBA [0-9]” Rozpoczyna wprowadzanie ciągu liczb wypowiadanych przez użytkownika. Na przykład 
polecenie „LICZBA 4 7 2” wprowadzi ciąg liczb '472' do pola wprowadzania. 

„SYMBOL [?]” Rozpoczyna wprowadzanie ciągu znaków specjalnych wypowiadanych przez użytkownika. 
Na przykład polecenie „SYMBOL PODKREŚLNIK DOLAR CUDZYSŁÓW” wprowadzi ciąg 
znaków specjalnych '_$"' do pola wprowadzania. 

„WIĘCEJ OPCJI" Wyświetla polecenia „ZWYKŁE DYKTOWANIE"/„ CHRONIONE DYKTOWANIE", 
„DYKTOWANIE", „SKANUJ KOD". 

„ZAMKNIJ 
KLAWIATURĘ" 

Zamyka klawiaturę głosową. 

„POKAŻ POMOC"  Wyświetla okno dialogowe pomocy ze wskazówkami dotyczącymi poleceń głosowych 
powiązanych z wyświetlanym ekranem. 
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Tryby interakcji HMT  - ciąg dalszy 
 

Sterowanie głosowe 
 

O WearHF™ 
WearHF™ to innowacyjne oprogramowanie, które pozwala na korzystanie z urządzenia RealWear HMT 
w bezdotykowym trybie głośnomówiącym. Jest łatwy w obsłudze i wyposażony w intuicyjne funkcje.  
 

Rozpoznawanie mowy — powiedz, co widzisz 
Urządzenia HMT działają w oparciu o rozpoznawanie mowy. Zamiast naciskać lub stukać przycisk sterujący na ekranie, 
wszystko, co jedynie musisz robić, to wypowiadać nazwę odpowiedniej funkcji sterującej. Urządzenia HMT 
wykorzystują najnowszą zaawansowaną technologię eliminacji szumu i rozpoznawania mowy, która spełnia swoją rolę 
nawet w najtrudniejszym otoczeniu o dużym natężeniu hałasu. Algorytm może rozpoznać wiele różnych języków i 
akcentów, a także wykrywać polecenia, nawet jeśli mówisz niskim głosem. 
 
Wszystkie polecenia związane z konkretnym ekranem powinny być wyświetlone wyraźnie na ekranie, zwykle wszystkie 
DUŻYMI LITERAMI. Możesz sterować urządzeniem poprzez wypowiadanie odpowiedniego polecenia. Na przykład 
ekran główny zawiera duże ikony z odpowiednimi nazwami, np. „MOJE PROGRAMY" lub „MOJE PLIKI". Aby uzyskać 
dostęp do tych aplikacji, wystarczy, że wypowiesz nazwę aplikacji, a zostanie uruchomiony odpowiedni ekran. 
 

 
 

Dostęp do pomocy w każdej chwili 
Aby uzyskać dostęp do zawartych w Pomocy informacji odnoszących się do poleceń konkretnych ekranów, skorzystaj 
z polecenia „POKAŻ POMOC". Polecenie „POKAŻ POMOC" wyświetlane jest na wszystkich ekranach. Ekran pomocy 
wyświetlany jest jako okno dialogowe. Możesz zarówno wypowiedzieć dowolne polecenie lub powiedz „UKRYJ 
POMOC" w celu zamknięcia okna dialogowego.  Nawet jeśli okno pomocy zostało zamknięte, urządzenie HMT-1 będzie 
nasłuchiwało i odpowiadało na te polecenia głosowe.   
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Mowa - ciąg dalszy 
 
Alternatywne rozpoznawanie mowy 
 
Czasami opcja na ekranie nie ma przypisanej nazwy, 
jest przyciskiem przewijania bez etykiety lub jest 
plikiem o niemożliwej do wymówienia nazwie, takiej jak 
3454-x.pdf.  Oprogramowanie WearHF™ 
automatycznie proponuje alternatywne polecenie 
głosowe i przypisuje mu numer. Numer ten jest 
wyświetlany obok odpowiedniej opcji na ekranie. Aby 
przypomnieć określone numery funkcji przypisane dla 
tego ekranu, powiedz „POKAŻ POMOC”. Aby wybrać 
odpowiednie polecenie, użyj numeru do niego 
przypisanego. Na przykład, możesz powiedzieć 
„WYBIERZ ELEMENT 1", w celu wybrania opcji 
powiązanej z numerem 1. 
 
Zauważ, że niektóre numery poleceń mogą być ukryte 
za oknem POKAŻ POMOC, ponieważ na ekranie może 
pojawić się zarówno okno z nazwami poleceń, jak 
również okno alternatywnych poleceń głosowych z 
numerami poszczególnych opcji.  Aby można było 
zobaczyć opcje ukryte pod oknem pomocy, wypowiedz 
polecenie „UKRYJ POMOC", jednak numery poleceń 
pozostaną przez chwilę na ekranie.  
 

 
 

Wycisz mikrofon 
Aby zatrzymać moduł rozpoznawania mowy, powiedz 
„WYCISZ MIKROFON". Kiedy mikrofon jest wyciszony, 
urządzenie przestanie reagować na twoje polecenia 
głosowe, a na ekranie wyświetlania pojawi się 
czerwone ostrzeżenie. 
 
Aby zrestartować moduł rozpoznawania mowy, 
naciśnij jednokrotnie przycisk funkcyjny ACTION 
znajdujący się na boku ramienia wysięgnika 
urządzenia, tuż obok przycisku zasilania. 

 

 
 

Przewijanie w górę i w dół 
Na ekranach z widokami przewijania można przewijać 
ekran za pomocą następujących poleceń głosowych: 
 

Polecenia 
głosowe  

Działanie  

„STRONA 
W GÓRĘ" 

Przesuwa o jedną stronę do 
góry.  

„STRONA 
W DÓŁ" 

Przesuwa o jedną stronę do 
dołu.  

„STRONA 
W LEWO"  

Przesuwa o jedną stronę w 
lewo.  

„STRONA 
W PRAWO"   

Przesuwa o jedną stronę w 
prawo.  

„POKAŻ 
POMOC"  

Wyświetla okno dialogowe 
pomocy ze wskazówkami 
dotyczącymi poleceń głosowych 
powiązanych z wyświetlanym 
ekranem.  

 
Na przykład, na stronie Ustawień można skorzystać 
z polecenia głosowego „STRONA W DÓŁ", w celu 
przewijania w dół oraz „STRONA W GÓRĘ", aby 
przewijać w górę. 
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Informacje o oprogramowaniu HMT - wersja 10 
 

Ekran główny 
 
Ekran główny to podstawowy ekran i pulpit interfejsu użytkownika urządzenia HMT i jest to miejsce startowe widoczne 
po włączeniu urządzenia. 
 
Ekran główny pozwala użytkownikom urządzenia HMT na uzyskanie szybkiego dostępu do kluczowych aplikacji oraz 
zawiera podstawowe informacje, takie jak czas, data, Wi-Fi i poziom naładowania baterii. 
 
Przejdź do podstawowych aplikacji bezpośrednio z ekranu głównego, wypowiadając ich wyświetlane nazwy.  Aby 
uruchomić aplikację, wystarczy użyć następujących poleceń: 
 

   
„MOJE PROGRAMY" 
 
 
 
 „MÓJ APARAT" 
   

 
 
„MOJE PLIKI" 
 

 
 
Porada: 

• Szybko wróć do ekranu głównego w dowolnym momencie, używając globalnego polecenia głosowego 
„STRONA GŁÓWNA”.  

• Możesz również jednokrotnie użyć przycisku funkcyjnego ACTION, aby powrócić do ekranu głównego w 
każdej chwili. 

• Uwaga: Twoja firma mogła zmodyfikować ekran główny, dodając lub usuwając niektóre ikony programów.   
 

 
Ekran główny urządzenia HMT 

 

Uzyskiwanie dostępu do ekranu głównego 
Aby uzyskać dostęp do ekranu głównego z dowolnego poziomu interfejsu, powiedz „STRONA GŁÓWNA". 
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Ekran główny  - ciąg dalszy 
 
Przyciski sterowania 
Możesz uzyskać dostęp do różnych aplikacji poprzez aktywowanie opcji sterowania dostępnych na ekranie głównym. 
 

Polecenie głosowe  Działanie   

„MOJE PROGRAMY"   Uruchamia menedżera aplikacji, aby zobaczyć i uzyskać dostęp do wszystkich 
zainstalowanych na urządzeniu aplikacji.  

„MÓJ APARAT"  Uruchamia aparat.  

„MOJE PLIKI"  Uruchamia przeglądarkę plików w celu uzyskania łatwego dostępu do 
dokumentów, filmów, zdjęć i innych plików. 

„POKAŻ POMOC" Otwiera okno pomocy.  

„SZYBKIE USTAWIENIA" Uruchamia Szybkie ustawienia w celu uzyskania dostępu do najczęściej 
używanych opcji. 

„POKAŻ POWIADOMIENIA" Uruchamia i wyświetla ostatnie powiadomienia. 

 
Ekran główny z aktywnym oknem pomocy:  
 

 
 
Kiedy okno pomocy jest otwarte, powiedz „UKRYJ POMOC", aby je ukryć. 
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Informacje o oprogramowaniu - ciąg dalszy 

 

Moje programy 
 
 

 
 
Aplikacja Moje programy umożliwia użytkownikom 
urządzenia HMT uzyskanie dostępu do 
zainstalowanych aplikacji. 
 
Aplikacje domyślnie zainstalowane to: 

• Informacje o urządzeniu 

• Czytnik kodów kreskowych 

• Konfiguracja 

• Pliki 

• Mój aparat 

• Szybkie Ustawienia 

• Moje pliki 

• Ustawienia 

• Bezprzewodowa aktualizacja   
 
Interfejs aplikacji Moje programy. 
 

 
 

Możesz uruchomić dowolną aplikację, wypowiadając 
nazwę aplikacji zapisaną pod ikoną aplikacji, nawet 
jeśli ikona nie jest w pełni widoczna. Na przykład, aby 
włączyć aparat, powiedz „MÓJ APARAT".  
 
Możesz również uruchomić aplikację, wypowiadając 
numer powiązany z aplikacją. Na przykład, aby 
uruchomić aplikację oznaczoną numerem 8, powiedz 
„WYBIERZ ELEMENT 8". Na pojedynczym ekranie 
widocznych jest do 10 ikon aplikacji. Aby przewinąć i 
zobaczyć pozostałe aplikacje, przesuwaj głowę w lewo 
lub prawo. 
 
Aby wyświetlić kontekstowe polecenia głosowe, 
powiedz „POKAŻ POMOC”. 
 

 
 
Okno pomocy pozostanie aktywne do momentu jej 
zamknięcia poprzez polecenie głosowe „UKRYJ 
POMOC". 
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Informacje o oprogramowaniu - ciąg dalszy 
 

Ostatnie aplikacje 
 
Aby przejrzeć ostatnio uruchomione aplikacje z poziomu każdego ekranu, powiedz „NAJNOWSZE APLIKACJE". 
Po chwili w prawym górnym rogu każdej z otwartej aplikacji wyświetlą się numery. 
 
 

 
 
 
Używaj poleceń głosowych „STRONA W DÓŁ" i „STRONA W GÓRĘ" w celu nawigacji po otwartych aplikacjach. 
 
Wybierz aplikację, którą chcesz otworzyć i wypowiedz jej nazwę lub skorzystaj z polecenia „WYBIERZ ELEMENT #", 
odwołując się do liczby wyświetlanej w prawym górnym rogu aplikacji. 
 
Aby odrzucić aplikację z listy, powiedz „ODRZUĆ ELEMENT #” lub „ODRZUĆ WSZYSTKO”, aby odrzucić wszystkie 
elementy. 
 
Polecenia głosowe opcji „Ostatnie aplikacje" 
 

Polecenie głosowe  Działanie  

„OSTATNIE APLIKACJE"  Wyświetla listę aplikacji działających w tle razem z numerem 
związanym z każdą aplikacją.  

„STRONA W GÓRĘ"  Przewija do poprzedniej strony listy ostatnich aplikacji.  

„STRONA W DÓŁ"  Przewija do następnej strony listy ostatnich aplikacji.  

„WYBIERZ ELEMENT 1" „WYBIERZ 
ELEMENT 2" „WYBIERZ ELEMENT 3" …  

Otwiera aplikację powiązaną z przypisanym elementowi 
numerem.  

„ODRZUĆ ELEMENT 1" „ODRZUĆ ELEMENT 2" 
„ODRZUĆ ELEMENT 3" 

Kończy działanie aplikacji powiązanej z przypisanym jej 
numerem.   
Na przykład, aby zatrzymać działanie aplikacji powiązanej z 
numerem 5, powiedz „ODRZUĆ ELEMENT 5".   

„ODWOŁAJ WSZYSTKIE" Kończy pracę wszystkich uruchomionych aplikacji. 

„POKAŻ POMOC"  Wyświetla dodatkowe polecenia głosowe. 
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Informacje o oprogramowaniu - ciąg dalszy 
 

Moje pliki 
 

 
 
Wyświetlaj dokumenty, zdjęcia i filmy przechowywane lokalnie lub na zainstalowanej karcie microSD za pomocą 
aplikacji Moje pliki. 
Otwórz aplikację Moje pliki z poziomu ekranu głównego bądź Moich programów.  
 
Przeglądarka plików Moje pliki wyświetli katalog folderów:  
 

 
„MOJE MEDIA" 
 
 
„MOJE ZDJĘCIA" 
 
 
„MOJE DOKUMENTY" 
 

 
 

 
Ekran aplikacji Moje pliki 

 
Kiedy na ekranie widoczny jest ekran aplikacji Moje pliki, powiedz „WIĘCEJ OPCJI”, aby otworzyć listę opcji i uzyskać 
dostęp do narzędzia „Zeskanuj zakładkę". 
 

 
 
Mając otwartą aplikację Moje pliki, powiedz „OSTATNIE PLIKI", aby uzyskać dostęp do ostatnio otwartego pliku. 
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Moje pliki - ciąg dalszy 
 

Moje zdjęcia 
 

 
 
Aplikacja Moje zdjęcia zawiera wszystkie pliki 
nieruchomych obrazów zorganizowane w foldery w 
obsługiwanych formatach. Folder o nazwie „CAMERA" 
zostanie wyświetlony jako domyślny.  Zawiera on 
obrazy uchwycone za pomocą aplikacji Aparat 
urządzenia HMT. 
 

 
 
Otwórz aplikację Moje zdjęcia z ekranu aplikacji Moje 
pliki. 
 

 
 

 
 
 
Polecenie „WIĘCEJ OPCJI" zapewnia dostęp do opcji 
sortowania, pozwalającej na zarządzanie plikami 
graficznymi. Otwórz listę opcji z ekranu aplikacji Moje 
zdjęcia. 
 

 
 
Folder o nazwie „Camera” zawiera listę plików 
graficznych. Przeglądaj obrazy, patrząc na wyświetlacz 
od lewej do prawej, a następnie wybierz pożądany plik 
za pomocą polecenia „WYBIERZ ELEMENT #" w celu 
jego otwarcia. 
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Moje pliki - ciąg dalszy 
 

Moje media 
 

 
 
Folder o nazwie Camera  zawiera listę plików wideo 
utworzonych za pomocą urządzenia HMT. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Moje dokumenty 
 

 
 

 
 
Uzyskiwanie dostępu do funkcji Przeglądarki plików 
 

Polecenie 
głosowe  

Działanie  

„MOJE 
MEDIA"  

Wyświetla pliki przechowywane 
w folderze „Wideo" oraz 
nagrania wykonane aparatem 
HMT-1 i przechowywane w 
folderze DCIM.  
Obsługiwane formaty plików to: 
MP3, WAV, AVI, MP4, WEBM.  

„MOJE 
DOKUMENTY"  

Wyświetla pliki przechowywane 
w folderze „Dokumenty".  
Obsługiwane formaty plików to: 
PDF.  

„MOJE 
ZDJĘCIA" 

Wyświetla pliki przechowywane 
w folderze „Zdjęcia" i 
nieruchome obrazy wykonane 
aparatem HMT. 

„OSTATNIE 
PLIKI" 

Wyświetla ostatnio otwarte pliki.  

„WRÓĆ O 
JEDEN 
POZIOM" 

Pozwala powrócić do 
poprzedniego folderu w drzewie 
katalogów. 

„POKAŻ 
POMOC"  

Wyświetla dodatkowe polecenia 
głosowe.  

„WIĘCEJ 
OPCJI" 

Wyświetla kontekstowe 
polecenia głosowe. 
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Moje pliki - ciąg dalszy 

 

Moje dokumenty 
 

  
 
Moje dokumenty   
 

  
 
Moje zdjęcia 
 

Za pomocą poleceń głosowych możesz bezdotykowo 
otwierać pliki PDF i pliki graficzne w przeglądarce 
dokumentów. Jeśli wybierzesz plik PDF lub plik graficzny 
z aplikacji Moje dokumenty lub Moje zdjęcia, zostaje on 
otwarty za pomocą aplikacji Przeglądarka dokumentów.  
 

Otwieraj pliki za pomocą polecenia głosowego „WYBIERZ 
ELEMENT #" 
 

 
 

 
 

Powiększanie i przesuwanie 
 

Aby przybliżyć obraz, powiedz „POWIĘKSZENIE 2" lub 
każdy inny poziom powiększenia od 1 do 5.  Poprzez 
„POWIĘKSZENIE 5" uzyskuje się największe 
przybliżenie.  Gdy dokument jest powiększany na 
dowolnym poziomie powyżej poziomu 1, możesz 
wykonywać ruchy głową, aby wyświetlić różne obszary 
dokumentu. 

W lewym górnym rogu ekranu pojawi się mała miniaturka 
w fioletowym prostokącie reprezentująca bieżący widok. 
   

 
 
Jeśli chcesz zablokować pozycję na dokumencie, powiedz 
„ZABLOKUJ WITRYNĘ".  Teraz możesz swobodnie poruszać 
głową, podczas gdy widok obrazu jest zablokowany.    
 
W celu powrotu do przesuwania obrazu powiedz 
„ODBLOKUJ WITRYNĘ". Nawet gdy widok jest 
zablokowany, obraz nadal może być powiększany lub 
zmniejszany. Aby powrócić do samego środka 
powiększonego obrazu, powiedz „WYPOŚRODKUJ 
WITRYNĘ".   
 
Funkcje Przeglądarki dokumentów 
 

Polecenie 
głosowe  

Działanie 

„POWIĘKSZENIE 
1-5"  

Powiększa rozmiar widoku 
dokumentu, ustawiając poziom 
przybliżenia na określoną wartość – 
1 do 5.  

„ZABLOKUJ 
WITRYNĘ"  

Uniemożliwa przewijanie dokumentu 
gestami głowy.  

„ODBLOKUJ 
WITRYNĘ"  

Odblokowuje dokument i umożliwia 
przewijanie za pomocą gestów 
głowy. 

„WYPOŚRODKUJ 
WITRYNĘ" 

Przesuwa powiększone okno do 
samego środka pełnowymiarowego 
obrazu/dokumentu.  

„ZOBACZ 
POPRZEDNIE" 

Otwiera poprzedni dokument. 

„ZOBACZ 
NASTĘPNE" 

Otwiera kolejny dokument.  
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Moje dokumenty - ciąg dalszy 
 

Wyświetlanie dokumentów o wielu stronach 
 

 
 

Aby wyświetlić dokument składający się z wielu stron, 
należy korzystać z następujących poleceń nawigujących: 
 

Polecenie głosowe  Działanie 

„PRZEJDŹ DO STRONY 
1" „PRZEJDŹ DO 
STRONY 2" „PRZEJDŹ 
DO STRONY 3"... 

Przewija do określonej strony.  
Na przykład, aby wyświetlić 
stronę 5, powiedz „PRZEJDŹ DO 
STRONY 5”.  

„NASTĘPNA STRONA" 
„POPRZEDNIA 
STRONA"  

Wyświetla następną/poprzednią 
stronę.   

„MOJE ZAKŁADKI" Wyświetla zakładki dla 
otwartego dokumentu zapisane 
na urządzeniu.  

 
„POKAŻ POMOC" 

Wyświetla dodatkowe polecenia 
głosowe.  
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Informacje o oprogramowaniu - ciąg dalszy 

 

Media Player 
 

 
 
Moje media 
 
Jeśli wybierzesz plik audio lub wideo z aplikacji Moje 
media, zostanie on odtworzony za pomocą 
odtwarzacza multimedialnego. 
 
Wyświetl lub otwórz pliki, które przechwyciłeś za 
pomocą urządzenia HMT, przechodząc do folderu 
„CAMERA". 
 

 
 
Wybierz plik poprzez polecenie głosowe „WYBIERZ 
ELEMENT #".  Na przykład, aby wybrać element 3, 
powiedz „WYBIERZ ELEMENT 3" 
 
Odtwarzanie pliku wideo w aplikacji Media Player: 
 

 
 
Komendy głosowe aplikacji Media Player do 
odtwarzania plików wideo: 
 

Polecenie 
głosowe  

Działanie  

„PRZEWIŃ DO 
PRZODU" 

Szybkie przewijanie do przodu 
filmu o 30 sekund. 

„PRZEWIŃ DO 
TYŁU" 

Szybkie przewijanie do tyłu filmu 
o 30 sekund. 

„STOP WIDEO"  Zatrzymuje wideo i powraca do 
ekranu aplikacji Moje media. 

„PAUZA WIDEO" Wstrzymuje odtwarzanie wideo.  

„ODTWARZANIE 
WIDEO" 

Odtwarza wstrzymane wideo.  

„USTAW 
GŁOŚNOŚĆ 1-10" 

Ustawia domyślną głośność 
urządzenia do określonej 
wartości. Na przykład, aby 
ustawić głośność na poziomie 
3, powiedz „WYBIERZ 
GŁOŚNOŚĆ 3".  

„POKAŻ POMOC" Wyświetla dodatkowe polecenia 
głosowe.  
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Odtwarzacz multimedialny - ciąg dalszy 
 
Odtwarzanie plików audio w aplikacji Media Player: 
 

 
 

 
 

Polecenia głosowe aplikacji Media Player do 
odtwarzania plików audio: 
 

Polecenie głosowe  Działanie  

„AUDIO FORWARD" Szybkie przewijanie do przodu 
dźwięku o 30 sekund. 

„PRZWIŃ DO TYŁU" Przewija dźwięk do tyłu o 
30 sekund. 

„STOP DŹWIĘK" Zatrzymuje odtwarzanie 
dźwięku i powraca do ekranu 
aplikacji Moje media.  

„PAUZA DŹWIĘK" Wstrzymuje odtwarzanie 
dźwięku.  

„AUDIO PLAY" Wznawia odtwarzanie dźwięku. 

„USTAW GŁOŚNOŚĆ  
1-10" 

Ustawia domyślną głośność 
urządzenia do określonej 
wartości. Na przykład, aby 
ustawić głośność na poziomie 
3, powiedz „WYBIERZ 
GŁOŚNOŚĆ 3".  

„POKAŻ POMOC" Wyświetla dodatkowe polecenia 
głosowe. 
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Informacje o oprogramowaniu - ciąg dalszy 
 

Usuwanie plików 
z Menedżera plików 
 
Możesz usunąć pliki z folderów aplikacji Moje media, 
Moje dokumenty lub Moje zdjęcia. 
 
Aby usunąć jeden lub więcej plików: 
Krok 1: Idź do folderu aplikacji Moje media/Moje 
dokumenty/Moje zdjęcia.  
 

 
 
Krok 2: Powiedz „WIĘCEJ OPCJI" 
 

 
 
Krok 3: Powiedz „TRYB EDYCJI". Zostanie wyświetlony 
ekran edycji umożliwiający wybranie jednego lub 
więcej plików. 
 

 
 

Krok 4: Aby wybrać określony plik, użyj numeru do 
niego przypisanego. Na przykład, możesz powiedzieć 
„WYBIERZ ELEMENT 3", w celu wybrania trzeciego 
pliku lub „WYBIERZ ELEMENT 5" w celu wybrania 
piątego pliku. 
 

 
 
Krok 5: Aby wybrać kolejne pliki, powtórz polecenie 
głosowe. 
 
Krok 6: Aby wybrać wszystkie pliki, powiedz „WYBIERZ 
WSZYSTKIE ELEMENTY".  
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Usuwanie plików - ciąg dalszy 
 
Krok 7: Aby usunąć wybrane pliki, powiedz „USUŃ 
WYBRANE" i „POTWIERDŹ". 
 

 
 

Krok 6: Aby anulować usuwanie i zachować pliki, 
powiedz „ANULUJ". 
 

 
 
Polecenia głosowe Opcji  
 

Polecenie 
głosowe  

Działanie   

„SORTUJ PLIKI" Otwiera podmenu sortowania 
plików. 

„TRYB EDYCJI" Otwiera podmenu edycji 
plików. 

 
Moje dokumenty - polecenia głosowe Trybu edycji 
 

Polecenie głosowe  Działanie   

„WIĘCEJ OPCJI" Otwiera listę Opcji. 

„WYBIERZ ELEMENT 1", 
„WYBIERZ ELEMENT 2"... 

Wybierz element wg 
numeru. 

„WYBIERZ WSZYSTKIE 
ELEMENTY" 

Wybierz wszystkie 
elementy. 

„USUŃ WYBRANE" Usuń wybrany 
element. 

„POTWIERDŹ" Potwierdź usunięcie 
wybranego 
elementu. 
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Informacje o oprogramowaniu - ciąg dalszy 

 

Mój aparat 
 

 
 
Mój aparat to bezdotykowa aplikacja głośnomówiąca 
służąca do wykonywania zdjęć i filmów. 
 
Z poziomu ekranu głównego lub ekranu aplikacji Moje 
programy, powiedz „MÓJ APARAT", aby uruchomić 
aplikację Mój aparat.  Po włączeniu aplikacji Mój 
aparat, na ekranie urządzenia HMT ukaże się obraz na 
żywo docierający do układu optycznego aparatu.  
 
 
 

 
 
Wyświetlacz aparatu umieszczony na wysokości 
głowy zapewnia pełen zakres kontroli i sterowania 
ustawieniami aparatu. 
 

• Nagraj wideo 

• Zrób zdjęcie 

• Moje pliki 

• Podgląd zdjęcia 

• Poziom ekspozycji 

• Powiększenie  

• Współczynnik proporcji 

• Rozdzielczość obrazu 

• Rozdzielczość wideo 

• Częstotliwość wyświetlania klatek 

• Stabilizacja obrazu 

• Ręczna regulacja ostrości 

• Pole widzenia 

• Lampa błyskowa 
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Nagraj wideo 
 
Rozpocznij nagrywanie wideo za pomocą polecenia 
„NAGRAJ WIDEO". 
 

 
Powiedz „ZATRZYMAJ NAGRYWANIE", aby zatrzymać 
nagrywanie wideo. 
 

Zrób zdjęcie 
 
Wykonaj zdjęcie za pomocą polecenia „ZRÓB 
ZDJĘCIE". 
 

 
 

Moje pliki 
 
Powiedz „MOJE PLIKI" w celu uzyskania dostępu do 
przechowywanych na urządzeniu plików. 
 

 
 

Podgląd 
 
Kiedy wideo lub zdjęcie zostanie uchwycone, od 
środka widoku do jego prawego górnego rogu zostanie 
wyświetlony podgląd. 
 

 
 
Otwórz podgląd poprzez polecenie „PODGLĄD", 
podczas gdy okienko podglądu nadal jest wyświetlone. 
 
Podgląd zdjęcia: 
 

 
Podgląd wideo: 
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Mój aparat - ciąg dalszy  
 
Poziom ekspozycji 
 
Aby lepiej dostosować aparat do otoczenia, poziomy 
ekspozycji można regulować w locie, po prostu 
mówiąc „POZIOM NAŚWIETLANIA MINUS 2”. 
 

 
 

 
 

Powiększenie 
 
Tak jak w przypadku innych aplikacji, które 
wykorzystują aparat, powiedz „POWIĘKSZENIE #", w 
celu dostosowania na bieżąco powiększenia. 
 

 
 

Więcej opcji 
 
Polecenie „WIĘCEJ OPCJI" wyświetla dodatkowe 
ustawienia aparatu, które są przydatne w celu 
dokonania precyzyjnych regulacji i dostosowania 
urządzenia. 
 

 
 
Więcej opcji aplikacji Mój aparat to: 

• Współczynnik proporcji 

• Pole widzenia 

• Rozdzielczość obrazu 

• Rozdzielczość wideo 

• Częstotliwość wyświetlania klatek 

• Stabilizacja obrazu 
 

Współczynnik proporcji 
 
Polecenie „WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJI" pozwala na 
przełączanie między dwoma ustawieniami 
współczynnika proporcji. 
 

 
 
Powiedz „SZESNAŚCIE NA DZIEWIĘĆ" (16 NA 9) lub 
„CZTERY NA TRZY" (4 NA 3) w celu zmiany ustawienia. 
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Pole widzenia 
 
Polecenie „POLE WIDZENIA" przełącza pomiędzy 
wąskim i szerokim polem widzenia. 
 

 
 

Rozdzielczość obrazu 
 
Polecenie „ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU" pozwala na 
przełączanie między ustawieniami rozdzielczości obrazu. 
 

 
 
Powiedz „WYSOKA" lub „NISKA", aby przełączyć tryby. 
 

Rozdzielczość wideo 
 
Polecenie „ROZDZIELCZOŚĆ WIDEO" pozwala na 
przełączanie między ustawieniami rozdzielczości wideo. 
 

 
 
Powiedz „WYSOKA" lub „NISKA", aby przełączyć tryby. 
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Mój aparat - ciąg dalszy  
 

Częstotliwość wyświetlania klatek 
 
Polecenie „CZĘSTOTLIWOŚĆ WYŚWIETLANIA" 
pozwala na przełączanie częstotliwości wyświetlania 
klatek, z jaką będzie nagrywane wideo.  
 

 
 
Powiedz „PIĘTNAŚCIE" (15), „DWADZIEŚCIA PIĘĆ" (25) 
lub „TRZYDZIEŚCI" (30), aby wybrać odpowiednią 
częstotliwość wyświetlania klatek. 
 

Stabilizacja obrazu 
 
Polecenie „STABILIZACJA OBRAZU" pozwala na 
włączanie bądź wyłączanie funkcji wbudowanej 
stabilizacji wideo.  Jeśli włączona, zapewnia bardziej 
płynną kompensację ruchu. 
 

 
 
Dodatkowe polecenia dla aparatu można znaleźć, 
otwierając Pomoc. 

 
 

• „RĘCZNA REGULACJA OSTROŚCI" 

• „WŁĄCZ LAMPĘ BŁYSKOWĄ" 

• „WYŁĄCZ LAMPĘ BŁYSKOWĄ" 
 

Ręczna regulacja ostrości 
 
Polecenie „RĘCZNA REGULACJA OSTROŚCI" włącza 
bądź wyłącza tryb ręcznej regulacji ostrości.  
  

 
 
Po włączeniu trybu, można ustawić punkt ostrości 
poleceniem „PUNKT OSTROŚCI 1” ... „PUNKT 
OSTROŚCI 9".  Na przykład, aby ustawić ostrość w 
punkcie 6, powiedz „PUNKT OSTROŚCI 6". 
 

 
 
Powiedz „AUTOMATYCZNA OSTROŚĆ" w celu powrotu 
do funkcji automatycznego ustawiania ostrości.  
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Mój aparat - ciąg dalszy  
 
Włącz lampę błyskową / Wyłącz lampę 
błyskową /Lampa błyskowa automatyczna 
 
Lampa błyskowa domyślnie jest wyłączona. Polecenia 
lampy błyskowej można znaleźć za pomocą menu  
„POKAŻ POMOC". 
Aby włączyć lampę błyskową, powiedz „WŁĄCZ 
LAMPĘ BŁYSKOWĄ". Aby wyłączyć lampę błyskową, 
powiedz „WYŁĄCZ LAMPĘ BŁYSKOWĄ". 
Automatyczna lampa błyskowa wykorzystuje 
wbudowany czujnik światła, aby wykryć, czy jej 
uruchomienie jest konieczne. Aby aktywować, powiedz 
„LAMPA BŁYSKOWA AUTOMATYCZNA". Aby wyłączyć 
automatyczną lampę błyskową, powiedz „WŁĄCZ 
LAMPĘ BŁYSKOWĄ" lub „WYŁĄCZ LAMPĘ 
BŁYSKOWĄ". 
 

Polecenie głosowe  Działanie   

„NAGRAJ WIDEO" Rozpoczyna nagrywanie 
wideo. 

„ZRÓB ZDJĘCIE" Wykonuje zdjęcie. 

„MOJE PLIKI" Otwiera pliki. 

„PODGLĄD" Podczas gdy okienko 
podglądu nadal jest 
wyświetlone, polecenie 
„PODGLĄD" otwiera 
ostatnio uchwycone 
zdjęcie lub wideo.  

„POZIOM 
NAŚWIETLANIA 
MINUS 2",  
„POZIOM 
NAŚWIETLANIA 
MINUS 1", 
„POZIOM 
EKSPOZYCJI 0", 
„POZIOM 
NAŚWIETLANIA 
PLUS 1", „POZIOM 
NAŚWIETLANIA 
PLUS 2"   

Dostosowuje poziom 
ekspozycji.   Ekran 
natychmiast wyświetli 
obraz po zmianie poziomu 
ekspozycji.  Domyślny 
poziom ekspozycji to 0. 

„POWIĘKSZENIE 1", 
„POWIĘKSZENIE 2", 
... ,„POWIĘKSZENIE 
5" 

Dostosowuje stopień 
przybliżenia. 

„WIĘCEJ OPCJI" Otwiera okno opcji 
aparatu. 

„RĘCZNA 
REGULACJA 
OSTROŚCI" 

Przełącza tryb regulacji 
ostrości na ręczny.  

„AUTOMATYCZNA 
OSTROŚĆ" 

Przełącza tryb regulacji 
ostrości na automatyczny.  

„WŁĄCZ LAMPĘ 
BŁYSKOWĄ" 

Włącza lampę błyskową. 

„WYŁĄCZ LAMPĘ 
BŁYSKOWĄ" 

Wyłącza lampę błyskową. 

 
Z opcji menu Mój aparat 
 

Polecenie głosowe  Działanie   

„WSPÓŁCZYNNIK 
PROPORCJI" 

Otwiera ustawienia 
podmenu Współczynnik 
proporcji. 

„POLE WIDZENIA" Otwiera ustawienia 
podmenu Pole widzenia. 

„ROZDZIELCZOŚĆ 
OBRAZU" 

Otwiera ustawienia 
podmenu Rozdzielczość 
obrazu. 

„ROZDZIELCZOŚĆ 
WIDEO"  

Otwiera podmenu 
ustawień dla 
Rozdzielczości wideo. 

„CZĘSTOTLIWOŚĆ 
WYŚWIETLANIA" 

Otwiera podmenu 
ustawień dla 
Częstotliwości 
wyświetlania klatek. 

„STABILIZACJA 
OBRAZU" 

Otwiera podmenu 
ustawień dla Stabilizacji 
wideo. 
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Informacje o oprogramowaniu - ciąg dalszy 

 

Szybkie Ustawienia 
AKTUALIZACJA DLA WERSJI 10.2.0 
 

 
 
Dostęp do panelu ustawień możesz uzyskać z 
poziomu każdego ekranu.  Aby uzyskać dostęp do 
panelu ustawień, powiedz „SZYBKIE USTAWIENIA".  
 
Menu Szybkie ustawienia łączy funkcje poleceń 
głosowych i ruchów głowy.  
 

Przeglądaj listę najczęściej używanych ustawień, 
obracając głowę w lewo lub w prawo, a następnie 
wypowiedz nazwę elementu, który chcesz 
dostosować. 
 
Pamiętaj, że elementy są aktywne i można je wybrać, 
nawet jeśli nie znajdują się w obszarze widocznym. 
 
Menu Szybkie ustawienia zapewnia kontrolę z 
poziomu urządzenia następujących elementów:  
 

  
Mysz 
 

  
Autoobrót 
 

   
Przycisk funkcyjny AKCJA 
 

  
Opcje zasilania 
 

  
Bluetooth 
 

  
Sieć bezprzewodowa 
 

  
Latarka 
 

  
Jasność 
 

  
Głośność 
 

  
Mikrofon 
 

  
Tryb koloru 
 

  
Dyktowanie 
 

 
Komendy pomocy 
 
 

http://www.realwear.com/
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Mysz 
 
Polecenie „MYSZ" włącza lub wyłącza mysz sterowaną 
ruchami głowy.  Kiedy włączona, aby dokonać wyboru 
skorzystaj z polecenia „WYBIERZ". 
 

 
 

 
 

  
Autoobrót 
 
Polecenie „AUTOOBRÓT" włącza bądź wyłącza obrót 
ekranu. 
 

 
 

  
Przycisk funkcyjny AKCJA 
 
Powiedzenie „PRZYCISK AKCJI” umożliwia 
przełączenie wyniku naciśnięcia przycisku akcji między 
trybami „WRÓĆ NA STRONĘ GŁÓWNĄ” i 
„PRZECHWYTYWANIE SZUMÓW”.  
 

 
 

  
Opcje zasilania 
 
Polecenie „OPCJE ZASILANIA" zapewnia dostęp do 
opcji zarządzania energią „WYŁĄCZ”, „URUCHOMIĆ 
PONOWNIE”, „TRYB UŚPIENIA” i „WYMIANA BATERII".  
 

 
 

 
 Bluetooth 
 
Polecenie „BLUETOOTH" poprzez opcje „WŁĄCZ" lub 
„WYŁĄCZ" pozwala na włączenie bądź wyłączenie 
funkcji, a także dostęp do opcji „USTAWIENIA 
BLUETOOTH" w celu parowania HMT z zewnętrznym 
urządzeniem obsługującym Bluetooth. 
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Sieć bezprzewodowa 
 
Polecenie „SIEĆ BEZPRZEWODOWA" poprzez opcje 
„WŁĄCZ" lub „WYŁĄCZ" pozwala na włączenie bądź 
wyłączenie sieci Wi-Fi, a także dostęp do opcji 
„USTAWIENIA SIECI BEZPRZEWODOWYCH" w celu 
połączenia z siecią Wi-Fi. 
 

 
 

  
Latarka 
 
Polecenie „LATARKA" włącza bądź wyłącza 
wbudowaną latarkę. 
 

 
 

  
Jasność 
 
Polecenie „JASNOŚĆ" pozwala na zmianę ustawień 
jasności w systemie.  Powiedz „USTAW POZIOM 1-10", 
aby zmienić ustawienia jasności. 
 

 
 

  
Głośność 
 
Polecenie „GŁOŚNOŚĆ" pozwala na zmianę ustawień 
głośności w systemie.  Powiedz „USTAW POZIOM 1-
10", aby zmienić ustawienia głośności. 
 

 
 

  
Mikrofon 
 
Polecenie „MIKROFON" włącza i wyłącza funkcję 
automatycznego wyciszania mikrofonu.  Jeśli 
włączona, jeśli urządzenie pozostaje w trybie 
bezczynności bez ruchu przez 30 sekund, urządzenie 
przestanie nasłuchiwać poleceń mowy. 
 

 
 

  
Tryb koloru 
 
Polecenie „TRYB KOLORU" przełącza trybem jasnym i 
ciemnym. 
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Dyktowanie 
 
Polecenie „DYKTOWANIE" przełącza pomiędzy Dyktowaniem 
lokalnym a Dyktowaniem w chmurze.  Dyktowanie lokalne to 
lokalna usługa, która nie obsługuje wszystkich języków, 
konieczne może być połączenie Wi-Fi.. 
 

 
 

  
Komendy Pomocy  
 
Polecenie „KOMENDY POMOCY" włącza i wyłącza 
widoczność ikony „POKAŻ POMOC", która domyślnie 
jest widoczna na wielu ekranach.   Kiedy jest 
wyłączona, globalne polecenie „POKAŻ POMOC" jest 
nadal aktywne i wywoływalne. 
 

 
 

Lista poleceń opcji Szybkie ustawienia 
 

Polecenie głosowe Działanie 

„MYSZ" Włącza lub wyłącza mysz 
sterowaną ruchami 
głowy. 

„AUTOOBRÓT" Włącza lub wyłącza obrót 
ekranu. 

„PRZYCISK AKCJI” Przełącza tryb 
przechwytywania hałasu. 

„OPCJE ZASILANIA" Umożliwia dostęp do 
opcji zarządzania energią. 

„BLUETOOTH" Włącza lub wyłącza 
Bluetooth. 

„SIEĆ 
BEZPRZEWODOWA" 

Włącza lub wyłącza Wi-Fi. 

„LATARKA" Włącza lub wyłącza 
latarkę. 

„JASNOŚĆ" Zmienia jasność ekranu. 

„GŁOŚNOŚĆ" Zmienia głośność 
systemu. 

„MIKROFON" Włącza i wyłącza funkcję 
automatycznego 
wyciszania mikrofonu. 

„TRYB KOLORU" Przełącza pomiędzy 
trybem jasnym i 
ciemnym. 

„DYKTOWANIE" Przełącza pomiędzy 
Dyktowaniem lokalnym a 
Dyktowaniem w chmurze. 

„KOMENDY 
POMOCY" 

Włącza i wyłącza 
widoczność ikony 
„POKAŻ POMOC", która 
domyślnie jest widoczna 
na wielu ekranach.  
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Szybkie ustawienia - ciąg dalszy  
 

Przycisk funkcyjny AKCJA 
 
Przycisk funkcyjny akcji, znajdujący się w menu Szybkie ustawienia, pozwala użytkownikowi urządzenia HMT na 
konfigurację działania przycisku po jego jednokrotnym naciśnięciu. Domyślnie przycisk funkcyjny akcji znajduje się w 
menu Szybkie ustawienia i jest skonfigurowany w trybie ekranu głównego, dzięki czemu po naciśnięciu tego przycisku 
urządzenie powraca do ekranu głównego. Jest to jedyna funkcja przycisku akcji od czasu wprowadzenia pierwszej 
wersji produktu HMT-1. 
 
Polecenie „PRZYCISK AKCJI” w menu Szybkie ustawienia aktywuje opcję wybraną przez użytkownika urządzenia HMT. 
„WRÓĆ NA STRONĘ GŁÓWNĄ” oraz „PRZECHWYTYWANIE SZUMÓW” to dwie dostępne opcje, a tekst znajdujący się 
poniżej poleceń „PRZYCISK AKCJI” wskazuje na aktualne ustawienie. W powyższym przykładzie aktualne ustawienie to 
„WRÓĆ NA STRONĘ GŁÓWNĄ”; wybrana może zostać opcja „PRZECHWYTYWANIE SZUMÓW”. 
 
Po włączeniu trybu przechwytywania szumu naciśnięcie przycisku akcji odpowiednio wyłączy lub włączy funkcję 
redukcji szumów w urządzeniu HMT, pozwalając na eliminację szumów zewnętrznych w transmisji wideo/audio i 
nagraniach. Pojedyncze naciśnięcie przycisku akcji uruchamia tryb przechwytywania szumu (i wyłącza tryb eliminacji 
szumu); gdy jest aktywny, na ekranie zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że polecenie głosowe mogą nie zostać 
rozpoznane. Kolejne jednokrotne naciśnięcie przycisku akcji ponownie uruchamia tryb eliminacji szumu i przywraca 
rozpoznawanie poleceń głosowych. Polecenia głosowe są wyłączone, ponieważ dźwięk zakłócony szumami uruchamia 
zwykle niepożądane polecenia. 
 

 

 
 

Polecenie głosowe Działanie 

„ WRÓĆ NA STRONĘ 
GŁÓWNĄ” 

Naciśnięcie tego przycisku pozwala na konfigurację przycisku akcji w trybie 
przełączenia do ekranu głównego. 

„PRZECHWYTYWANIE 
SZUMÓW” 

Naciśnięcie tego przycisku pozwala na konfigurację przycisku akcji do 
uruchamiania trybu eliminacji szumu. 
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Zarządzanie energią 
 
Opcje zasilania pozwalają na uzyskanie dostępu do funkcji zarządzania energię poprzez polecenia głosowe. 
 
Aby uzyskać dostęp do Opcji zasilania: 
 
Z poziomu każdego ekranu powiedz „SZYBKIE USTAWIENIA", następnie „OPCJE ZASILANIA". 
 

 

 
 
Dostępne są następujące polecenia głosowe: 
 

Polecenie 
głosowe 

Działanie 

„WYŁĄCZ" Wyłącza urządzenie HMT  

„URUCHOMIĆ 
PONOWNIE" 

Uruchamia ponownie urządzenie HMT. 

„TRYB UŚPIENIA" Wprowadza urządzenie HMT w tryb uśpienia. Naciśnij przycisk zasilania, aby wybudzić 
urządzenie. 

„WYMIANA 
BATERII" 

Aktywuje na urządzeniu HMT tryb Wymiany 'na gorąco'.  Powiedz „ZACZNIJ WYMIANĘ", aby 
rozpocząć.  Kiedy wymiana baterii jest zakończona, a bateria jest zabezpieczona, naciśnij 
jednokrotnie przycisk zasilania w celu wybudzenia urządzenia. 
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Wymiana baterii 
 
Opcja wymiana baterii umożliwia przejście urządzenia HMT w tryb niskiego zużycia energii, dzięki czemu możliwa jest 
wymiana baterii.   
 
Opcja Wymiana baterii może być uruchomiona na dwa sposoby: 
• Wybierz „WYMIANA BATERII" z Opcji zasilania w menu Szybkie ustawienia. 
• Wybierz „WYMIANA BATERII" z opcji dostępnych na ekranie informującym o niskim poziomie naładowania baterii. 
 
Wybierając opcję Wymiana baterii, urządzenie pokaże komunikat: „Gotowy do wymiany?" Powiedz „ZACZNIJ 
WYMIANĘ", aby rozpocząć proces wymiany baterii.   
 
Urządzenie HMT werbalnie poinformuje, że rozpoczął proces wymiany baterii, ekran wygaśnie, a przycisk zasilania 
zacznie migać na czerwono.   Wymień baterię w ciągu 5 minut, aby zachować bieżący stan systemu. 
 
Gdy bateria zostanie wymieniona, naciśnij natychmiast przycisk zasilania. Urządzenie HMT wznowi pracę tak, jakby 
było wybudzone z trybu uśpienia. 
 
 

Ustawienia mikrofonu 
 
Przełączaj między mikrofonami przednimi i tylnymi. 
 
Domyślnie włączone są mikrofony przednie. 
 
Przednie mikrofony wbudowane są w obudowę ekranu 
i zapewniają optymalną eliminację szumu. Jeśli 
używasz urządzenia HMT z odwróconym ramieniem 
wysięgnika i poza zasięgiem wzroku, możesz użyć 
drugiego zestawu mikrofonów wbudowanych w 
obudowę urządzenia.  Są to mikrofony tylne. 
 
Ważne: Aby przełączać między mikrofonami przednimi 
i tylnymi, trzykrotnie szybko naciśnij przycisk funkcyjny 
ACTION.  
 
Kiedy tylne mikrofony są aktywne, zostanie 
wyemitowany sygnał dźwiękowy i pojawi się 
komunikat na ekranie. 
 

 
 
Kiedy przednie mikrofony są aktywne, zostanie 
wyemitowany kolejny sygnał dźwiękowy, a komunikat 
na ekranie zniknie. 
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Szybkie ustawienia - ciąg dalszy  
 

Orientacja ekranu 
 

  
Obrót ekranu 
 
Kiedy urządzenie HMT obraca się, domyślnie ekran 
automatycznie obróci się. Ważne jest, aby ustawić 
pozycję ekrany zgodnie z okiem dominującym lewym 
lub prawym. 
 

 
 
Na ekranie wyświetli się krótkie powiadomienie, 
informujące o zmianie orientacji ekranu. 

 
 
Autoobrót może zostać włączony bądź wyłączony za 
pomocą menu Szybkie ustawienia. Powiedz 
„AUTOOBRÓT", aby włączyć lub wyłączyć ustawienie. 
 

 

 

Ostrzeżenia dotyczące zasilania 
 
HMT będzie monitorować baterię i ostrzegać, gdy pozostanie poniżej 15% poziomu energii. 
 
Ostrzegawcze okno pojawi się, gdy bateria rozładuje się do 15%, 10% i 5%.  Na każdym poziomie pojawia się inny kolor 
ostrzegawczy o poziomie naładowania baterii.   
 
W tej sytuacji możesz 

• Zignorować ostrzeżenie i kontynuować pracę na urządzeniu poprzez polecenie „ODWOŁAĆ" lub 
• Uruchomić opcję Wymiany baterii 'na gorąco' za pomocą polecenia „ZACZNIJ WYMIANĘ"    
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Informacje o oprogramowaniu - ciąg dalszy 
 

Powiadomienia 
 
Powiadomienia to komunikaty wysyłane z systemu operacyjnego i aplikacji. Zwracają uwagę i przekazują ważne 
informacje użytkownikom HMT. 
 
Powiadomienia na urządzeniu HMT są łatwo dostępne w każdej chwili, wystarczy powiedzieć „POKAŻ 
POWIADOMIENIA”. 
 
Panel powiadomień będzie wyświetlany nad bieżącym widokiem interfejsu użytkownika (w tle zostanie przyciemniony). 
Aby zamknąć Powiadomienia, po prostu powiedz „UKRYJ POWIADOMIENIA". 
Ostatnie powiadomienia są przedstawiane jako elementy na liście. 
 

 
 
Każde powiadomienie na liście będzie zawierało: 
• źródło powiadomienia 
• nagłówek 

• krótki opis z informacjami o konieczności wykonania niezbędnych czynności 
• nr elementu # 
 
Możesz otworzyć powiadomienie poprzez wybranie go za pomocą opcji „WYBIERZ ELEMENT #". 
Kiedy jest wybrane, powiedz „OPEN”, aby otworzyć powiadomienie. 
Kiedy powiadomienie jest otwarte, wyświetlanych jest więcej szczegółów. Z poziomu tego widoku, może zostać 
podjętych więcej konkretnych działań. Jako przypomnienie i szybkie odniesienie - kiedy na ekranie głównym widoczne 
są powiadomienia, aktualna liczba powiadomień będzie wyświetlana w lewym górnym rogu. 
 
Polecenia głosowe Powiadomień 

Polecenie głosowe  Działanie   

„POKAŻ POWIADOMIENIA" Otwiera listę powiadomień.   

„WYBIERZ ELEMENT #"  Aby wyświetlić konkretne powiadomienie. 
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Czytnik kodów kreskowych 
 
Do skanowania kodów kreskowych można użyć wbudowanego bezdotykowego czytnika kodów kreskowych. 
 

Obsługiwane typy kodów kreskowych to - UPC, EAN, kod QR, Data Matrix i kod 128. 
 

Po uruchomieniu aplikacji, czytnik automatycznie zeskanuje obsługiwane kody kreskowe, które zostały wykryte i 
automatycznie wyświetli ich szczegóły. Skieruj aparat na kod kreskowy, upewniając się, że cały kod kreskowy znajduje 
się w białym prostokącie z zaokrąglonymi krawędziami. 
 

 
 

 
 

Możesz także skanować kody QR, które zawierają zakładki RealWear, adresy URL i kody aplikacji, aby otworzyć 
odpowiednie odnośniki do określonych elementów. Możesz włączyć lub wyłączyć latarkę HMT, mówiąc „LATARKA 
WŁĄCZONA" lub „LATARKA WYŁĄCZONA”, gdy czytnik kodów kreskowych jest uruchomiony. 
 

Wskazówka: Użyj opcji sterowania powiększeniem, aby łatwiej kadrować i czytać niektóre kody kreskowe.   
 

Funkcje Czytnik kodów kreskowych 

Polecenie głosowe  Działanie   

„Powiększenie 1-5"  Powiększa rozmiar widoku aparatu, ustawiając poziom przybliżenia na określoną 
wartość - 1 do 5.  
Na przykład, aby ustawić powiększenie o poziomie 4, powiedz „POWIĘKSZENIE 
4”.  

„Latarka włączona/wyłączona"  Włącza/Wyłącza latarkę.  
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Konfigurowanie trybów nadrzędnego i podrzędnego Bluetooth (Mistrza/Niewolnika) 
 
Możesz podłączyć HMT-1 lub HMT-1Z1 do innych urządzeń Bluetooth, zarówno w trybie nadrzędnym Bluetooth 
(Mistrz), jak i podrzędnym Bluetooth (Niewolnik). 

• W trybie nadrzędnym (Mistrz) urządzenie HMT może łączyć się z urządzeniami audio, takimi jak słuchawki i 
głośniki Bluetooth. 

• W trybie podrzędnym (Niewolnik) urządzenie HMT może łączyć się z telefonami komórkowymi i pełnić rolę 
mikrofonu/zestawu słuchawkowego.  

 
Aby zmienić tryb Bluetooth, idź do Moje programy i powiedz „USTAWIENIA". 
 

 
 
 Wybierz element „REALWEAR", wywołując jego nazwę lub wybierz element za pomocą polecenia „WYBIERZ ELEMENT #". 
 

 
 
Tutaj zobaczysz ustawienie Tryb Bluetooth. Domyślnie tryb Bluetooth ustawiony jest na „Niewolnik”. Powiedz „TRYB 
BLUETOOTH", aby przełączać między trybami „ Mistrz” i „Niewolnik”. 
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Informacje producenta urządzenia HMT 
 
Wszelkie komunikaty, zawiadomienia i umowy prawne mają znaczenie podane w języku angielskim; tłumaczenia na inne 
języki są tylko dla wygody. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją przetłumaczoną a wersją angielską, 
obowiązuje wersja angielska. 
 

Objęte modele 
 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą następujących modeli RealWear HMT-1:  
T1100G 
 
Nazwę modelu można znaleźć na jednej z dwóch etykiet urządzenia HMT-1 na wewnętrznej stronie tylnej 
opaski.  Musisz zdjąć wyjmowaną poduszkę opaski, aby zobaczyć etykietę. Numery seryjne składają się z 15 znaków.   
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Informacje producenta urządzenia HMT - ciąg dalszy 
 

Oświadczenia dotyczące zgodności urządzenia HMT-1 z przepisami 
i normami 
 
OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego sprzętu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę RealWear, 
Inc. mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia. 
 

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności (FCC) 
To urządzenie spełnia wymogi części 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: 
(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi działać także w warunkach 
zakłóceń zewnętrznych, w tym zakłóceń, które mogą powodować jego nieprawidłowe działanie. To urządzenie zostało 
przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla klasy B urządzeń cyfrowych, zgodnie z częścią 15 przepisów 
FCC.   Ograniczenia te zostały określone w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami 
pochodzącymi z instalacji budynków mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o 
częstotliwości fal radiowych, a w przypadku, gdy nie zostało zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może 
powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że w przypadku konkretnej 
instalacji zakłócenia nie wystąpią.  Jeśli niniejsze urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego 
lub telewizyjnego, co można zweryfikować włączając odbiornik i wyłączając go, zachęca się użytkownika do 
skorygowania zakłócenia na jeden z następujących sposobów, tj. poprzez: •Zmianę orientacji lub położenia anteny 
odbiorczej.   • Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem. • Podłączenie urządzenia do gniazdka 
zasilanego z innego obwodu elektrycznego niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. • Skonsultowanie się ze 
sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. 
 

Ostrzeżenie FCC 
1. Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, 
mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do korzystania ze sprzętu. 
2. Nadajnik nie może znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem. 3. Operacje 
w paśmie 5,15-5,25 GHz są ograniczone tylko do użytku w pomieszczeniach. 
Oświadczenie organizacji Industry Canada (IC) — polski 
1. To urządzenie jest zgodne ze standardami Industry Canada RSS zwolnionymi z licencji. Działanie urządzenia podlega 
następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie 
musi działać także w warunkach zakłóceń zewnętrznych, w tym zakłóceń, które mogą powodować jego nieprawidłowe 
działanie.  
2. To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003. 
3. To urządzenie jest zgodne ze standardem RSS-310 organizacji Industry Canada. Urządzenie podlega warunkowi, że 
jego działanie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. 
4. To urządzenie i jego antena (-y) nie mogą znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z inną anteną lub 
nadajnikiem, z wyjątkiem testowanych wbudowanych odbiorników radiowych. 
5. Opcja wyboru kodu kraju jest wyłączona dla produktów sprzedawanych w USA/Kanadzie. 
 

IC Statement - Français 
1. Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
• l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 90  
• l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en 
compromettre le fonctionnement. 
2. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 
3. Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d’Industrie Canada. L’opération est soumise à la condition que cet 
appareil ne provoque aucune interférence nuisible. 
4. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un 
autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. 
5. La fonction de sélection de l’indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au 
Canada. 
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Zgodność z przepisami i normami - ciąg dalszy 
 
Oświadczenie IC - DLA URZĄDZENIA WLAN 5 GHz 
Uwaga 
1. Operacje wykorzystujące pasmo 5150-5250 MHz ograniczone są tylko do użytku w pomieszczeniach, aby 
zmniejszyć możliwość wystąpienia szkodliwych zakłóceń we wspólnym kanale systemu satelitarnej komunikacji 
ruchomej. 
2. Maksymalne wzmocnienie anteny dozwolone dla urządzeń działających w pasmach 5250-5350 MHz i 5470-5725 
MHz musi być zgodne z limitem e.i.r.p . 
3. Maksymalne wzmocnienie anteny dozwolone dla urządzeń działających w paśmie 5725-5825 MHz musi być zgodne 
z limitami e.i.r.p. określonymi odpowiednio dla operacji typu punkt-do-punkt i nie-punkt-do-punkt. 
4. W najgorszym przypadku odchyłu wartości, aby zachować zgodność z limitem e.i.r.p. wymóg stosowania maski 
elewacyjnej, o której mowa w Sekcji 6.2.2(3), powinien zostać jasno podkreślony. 
5. Należy również poinformować użytkowników, że radary o dużej mocy są przydzielane jako użytkownicy podstawowi 
(tj. priorytetowi użytkownicy) pasm 5250-5350 MHz i 5650-5850 MHz i że radary te mogą powodować zakłócenia i/lub 
uszkodzenia urządzeń LE-LAN. 
 
Avertissement 1 
1. Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur 
afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux. 
2. le gain maximal d’antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se 
conformer à la limite de p.i.r.e. 
3. le gain maximal d’antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la 
limite de p.i.r.e. spécifiée pour l’exploitation point à point et non point à point, selon le cas. 
4. les pires angles d’inclinaison nécessaires pour rester conforme à l’exigence de la p.i.r.e. applicable au masque 
d’élévation, et énoncée à la section 6.2.2 3), doivent être clairement indiqués. 
5. De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés 
utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces 
radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL. 
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Informacje producenta urządzenia HMT - ciąg dalszy 
 

Deklaracja zgodności 
 

Zgodność z normami EU 
Niniejszym, firma RealWear, Inc. oświadcza, że sprzęt radiowy model T1100G jest zgodny z: Dyrektywą 2014/53/EU. 
 

 
 
Deklaracja zgodności 
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Informacje producenta urządzenia HMT - ciąg dalszy 
 

Informacje HMT-1 o współczynniku absorpcji swoistej (SAR) 
 

Oświadczenie dotyczące narażenia na promieniowanie - Stany Zjednoczone i Kanada 
To urządzenie spełnia rządowe wymogi dotyczące ekspozycji na fale radiowe. To urządzenie jest zaprojektowane i 
wyprodukowane tak, aby nie przekraczać limitów emisji dla ekspozycji na energię o częstotliwości radiowej (RF), 
ustalonych przez Federalną Komisję Łączności (FCC) rządu USA. Standard ekspozycji dla urządzeń bezprzewodowych 

wykorzystuje jednostkę pomiarową znaną jako współczynnik absorpcji swoistej lub SAR [ang. Specific Absorption 
Rate].  Limit SAR ustalony przez FCC wynosi 1,6 W/kg.  Testy na SAR przeprowadzane są przy użyciu standardowych 
pozycji roboczych akceptowanych przez FCC, gdy urządzenie transmituje na najwyższym certyfikowanym poziomie 
mocy we wszystkich testowanych pasmach częstotliwości. Aby zachować zgodność z wymaganiami dotyczącymi 
ekspozycji na fale radiowe w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie, podczas noszenia urządzenia na ciele nie ma 
potrzeby utrzymywania minimalnej odległości oddzielającej ciało użytkownika od urządzenia, dotyczy to również 
anteny. Limit zalecany przez FCC i IC wynosi 1,6 W/kg średnio na jeden (1) gram tkanki. 
Najwyższa wartość SAR przy użytkowaniu urządzenia HMT-1 wynosi: 
• Przy uchu wynosi 0,95 W/kg (1 g) 
 

Oświadczenie dotyczące ekspozycji na promieniowanie - Europa 
Aby zachować zgodność z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe w Europie, podczas noszenia 
urządzenia na ciele nie ma potrzeby utrzymywania minimalnej odległości oddzielającej ciało użytkownika od 
urządzenia, dotyczy to również anteny. 
Limit zalecany przez dyrektywę RED wynosi 2 W/kg średnio na ponad dziesięć (10) gramów tkanki. 
Najwyższa wartość SAR przy użytkowaniu urządzenia HMT-1 wynosi: 
• Przy uchu wynosi 0,267 W/kg (10 g) 
 

Oświadczenie dotyczące ekspozycji na promieniowanie - Kanada 
Produkt jest zgodny z limitem ekspozycji w Kanadzie dla przenośnego radia, określonym dla niekontrolowanego 
otoczenia i jest bezpieczny dla zamierzonego działania, jak to opisano w niniejszej instrukcji.   Dalszą redukcję 
ekspozycji RF można osiągnąć, jeśli urządzenie będzie trzymane jak najdalej od ciała użytkownika lub ustawione na 
niższą moc wyjściową, jeśli taka funkcja jest dostępna. 
 

Déclaration d'exposition aux radiations 
Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada 
établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. 
La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps 
de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. 
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Ograniczona gwarancja i licencja na oprogramowanie HMT-1 
 
Odwiedź stronę http://realwear.com/terms-of-sale/, aby uzyskać pełne informacje na temat Ograniczonej gwarancji i 
licencji na oprogramowanie. 

http://realwear.com/terms-of-sale/
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