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Tablet montado na cabeça RealWear One Z1 
 
 

 
 
O RealWear HMT-1Z1 é o primeiro tablet Android™ vestível do mundo do tipo "mãos livres" para trabalhadores 
industriais. É um dispositivo montado na cabeça e totalmente robustecido, intrinsecamente seguro e com certificado 
ATEX Zona 1 e CSA C1/D1. 
 
O RealWear HMT-1Z1 estabelece a base para programas de trabalhadores conectados. 
 
Pode ser usado em ambientes industriais molhados, empoeirados, quentes, perigosos e com muito ruído. 
 
Pode ser encaixado em capacetes de segurança ou conectado a capacetes de segurança com aba frontal e usado 
com óculos de segurança ou de grau. 
 
A microtela de alta resolução fica logo abaixo da linha de visão e tem uma visualização semelhante à de um tablet de 
7”. É um painel industrial: ajuda quando você precisa dele e não atrapalha quando não é necessário. 
 
O HMT-1Z1 trabalha com aplicativos de software eficientes dos nossos parceiros de soluções. Há quatro categorias 
principais de aplicativos, todas otimizadas para o controle totalmente por voz, sem uso das mãos. Não há necessidade 
de rolar a tela, passar o dedo nem tocar - basta dar comandos de voz simples. 
 
Use-o para chamadas de vídeo para o seu mentor remoto, navegação em documentos, fluxo de trabalho guiado, 
formulários para dispositivos móveis e visualização de dados da IoT industrial. 
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Recursos do HMT-1Z1 
 
 

 
 
Intrinsecamente seguro 
ATEX ZONA 1 E CSA C1/D1 
 
 

 
 
Não requer o uso das mãos 
Sistema operacional baseado em voz, com 
reconhecimento de voz local em áreas com muito ruído. 
 
 

 
 
Áudio potente 
Alto-falante integrado e conector de áudio de 3,5 mm 
para uso com proteção auditiva. 
 
 

 
 
Cancelamento de ruído incomparável 
O HMT-1Z1 usa quatro microfones e algoritmos 
avançados para cancelar o ruído antes do 
reconhecimento de fala. 
 
 

 
 
Compatível com EPI 
Projetado para funcionar com capacetes de segurança 
padrão, capacetes de segurança com aba frontal e 
óculos de segurança. 
 
 
 
 

 
 
Bateria interna de longa duração 
8 a 10 horas com o uso normal. 
 
 

 
 
Tela para ambientes externos 
Pode ser visualizado sob luz solar forte. 
 
 
 

 
 
À prova d'água 
IP66 – proteção contra mar agitado e jatos fortes de água. 
 
 

 
 
Protegido contra poeira 
IP66 – proteção total contra a entrada de 
micropartículas 
 
 

 
 
Protegido contra quedas 
Resistente a quedas de 2 metros em concreto, de 
qualquer ângulo. 
 
 

 
 
Construção robusta 
Totalmente operacional em temperaturas de -20 °C a 
+50 °C. 



 

 

 
realwear.com 5 

Especificações do produto HMT-1Z1 
 
Plataforma principal e funções 
Chipset 2.0 GHz 8-core Qualcomm® Snapdragon™ 625 
com Adreno 506 GPU - OpenGL ES 3.1 e OpenCL 2.0 
 
Aplicativos incluídos 
Navegador para documentos, câmera com leitor de 
código de barras, gravador de vídeo, reprodutor de mídia 
 
Idiomas compatíveis 
Inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, português, russo, 
chinês (mandarim), japonês, coreano, tailandês, polonês 
 
Memória 
16 GB de armazenamento interno/2 GB de RAM/slot 
para MicroSD (suporte para cartões com, no máximo, 
64 GB) 
 
Sistema operacional 
Android 8.1.0 (AOSP) + interface WearHF™ do tipo 
"mãos livres" 
 
Conectividade e sensores  
 
Bluetooth 
BT 4.1 LE (baixa energia) 
 
Wi-Fi 
802.11 a/b/g/n/ac – 2,4 GHz e 5 GHz 
 
GPS e localização 
GPS, GLONASS, A-GPS 
 
IMU 
9-DOF (acelerômetro de 3 eixos, magnetômetro e 
giroscópio), estabilização aprimorada por software 
 
Bateria  
 
Capacidade 
Íons de lítio de 3400 mAh, recarregável 
 
Duração da bateria 
Um turno completo (8 a 10 horas) com o uso normal 
 
Características físicas  
 
Peso 
430 g 
 
Robustecimento 
Intrinsecamente seguro, IP66, MIL-STD-810G, teste de 
queda de 2 metros 
 
Teclas dedicadas 
Tecla de liga/desliga, tecla de ação específica para os 
aplicativos 

Portas 
3,5 mm para áudio, 1 micro USB 
 
Braço de elevação 
Ajuste em seis direções para todos os tamanhos de 
cabeça, compatível com o olho direito ou esquerdo, a 
tela é rebatível quando não está em uso 
 
Exibir  
 
Tipo 
Campo de visão de 20°, tela LCD colorida com cores 
de 24 bits e foco fixo de 1 metro, 0,33 polegadas na 
diagonal, visível em ambientes abertos 
 
Resolução 
WVGA (854 x 480) 
 
Áudio 
 
Microfone 
4 microfones digitais com cancelamento de ruído ativo 
Reconhecimento de voz preciso, até mesmo em 95 
dBA de ruído industrial típico 
 
Alto-falante 
Alto-falante interno de 91 dB 
 
Multimídia  
 
Câmera 
Estabilização óptica da imagem em 4 eixos, 16 MP, 
PDAF com lanterna de LED 
 
Vídeo 
Até 1080 p a 30 fps.  Codecs: VP8, VP9 e suporte para 
codificação por hardware para HEVC H.264 e H.265 
 
Acessórios  
 
Incluído 
Carregador de parede, cabo micro USB para carregar 
com proteção de carga embutida "caixa de segurança", 
cinta suspensa, acolchoamento traseiro para a cabeça 
 
Opcionais 
Clipes para o capacete de proteção, protetor auditivo 
tipo fone de ouvido com classificação de redução de 
ruído (NRR) de 33 dB intrinsecamente seguro 
(certificado IS), saco macio para transporte, caixa 
semirrígida para transporte, cintas suspensas e 
acolchoamentos traseiros sobressalentes, capacete 
de segurança, cartão Micro SD 
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Introdução: dispositivos intrinsecamente seguros e seu uso em locais 
perigosos 
 
Contexto 
A RealWear lançou um modelo do seu computador premiado, vestível, robusto e montado na cabeça para a indústria, 
conhecido como HMT-1Z1. O HMT-1Z1 é considerado “intrinsecamente seguro”.  
 
Introdução 
Já se escreveu muito sobre a segurança na operação de equipamentos, mas há muito menos literatura sobre o equipamento 
em si que deve ser usado. Este artigo tem o objetivo de explicar em termos simples o que significa ser um produto 
"intrinsecamente seguro" e qual é o tipo necessário de certificação para reduzir eficazmente o risco de explosão. A escolha 
do equipamento certificado correto para o trabalho certo é uma tarefa importante para todos os compradores.  
 
Aviso de isenção de responsabilidade da empresa 
Este documento deve ser considerado apenas como uma visão geral. Para as decisões finais de compras, são necessários 
outros documentos e competências. 
 
O que significa "intrinsecamente seguro"? 
A segurança intrínseca é uma abordagem ao design com o objetivo de tornar um equipamento seguro para o uso em locais 
perigosos. Locais perigosos são as áreas onde há líquidos, gases ou vapores inflamáveis ou pó combustível em quantidades 
suficientes para causar uma explosão ou um incêndio. Em locais perigosos, é necessário usar equipamentos projetados 
especificamente para proteger contra ambientes potencialmente explosivos. Os dispositivos que podem ser usados em 
ambientes potencialmente explosivos sem causar uma explosão são chamados de intrinsecamente seguros. A técnica de 
design intrinsecamente seguro se baseia na limitação da energia, tanto elétrica quanto térmica, a um nível inferior ao 
necessário para a ignição de uma mistura atmosférica perigosa específica. 
 
O que é uma explosão? 
Uma explosão é um aumento rápido de volume e liberação de energia de forma extrema, geralmente com a geração de altas 
temperaturas e liberação de gases. Para que ocorra uma explosão, três elementos devem estar presentes: 

 
Figura 0: três elementos necessários para que aconteça uma explosão 

 
1. Fonte de ignição 
Uma fonte de ignição é um elemento que pode causar um incêndio ou uma explosão. Chamas abertas, faíscas, eletricidade 
estática e superfícies quentes são possíveis fontes de ignição. 
2. Substância inflamável 
Substâncias inflamáveis são os gases, líquidos e sólidos que entrarão em ignição e continuarão a queimar no ar caso sejam 
expostos a uma fonte de ignição. 
3. Oxidante 
um oxidante é uma substância que é necessária para que um combustível queime. O oxidante deve estar presente em 
quantidade suficiente, em combinação com a substância inflamável, para produzir uma mistura explosiva. O oxidante mais 
comum é o ar (O2). 
Indústrias como refinarias, indústrias químicas, oficinas de pintura, moinhos, silos de farinha, tanques, instalações de limpeza 
e instalações de carga para gases, sólidos e líquidos inflamáveis são locais onde explosões ocorrem frequentemente. 
 
Como eliminar/minimizar a possibilidade de explosão? 
Cono já foi mencionado acima, para que ocorra uma explosão, três elementos devem estar presentes. Se um desses 
elementos é eliminado, a ignição se torna impossível. Em locais perigosos, não é possível eliminar com toda certeza as 
substâncias inflamáveis e os oxidantes. Portanto, a inibição da ignição de uma atmosfera potencialmente explosiva pode 
eliminar o perigo na origem. o dispositivo intrinsecamente seguro limita a energia elétrica em fontes de ignição em potencial 
em circuitos elétricos (componentes quentes e fontes de faíscas) a níveis tão baixos que – até mesmo em condições 
anormais (falhas) – não há possibilidade de que a energia elétrica cause a ignição de uma atmosfera explosiva. 
 
Como saber se o equipamento é genuinamente seguro para o uso em locais perigosos? 

Substância inflamável 

EXPLOSÃO 
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Para ser considerado intrinsecamente seguro, o produto precisa passar por um conjunto de testes rigorosos 
desenvolvidos por especialistas na área de segurança. Os produtos que se enquadram nesses padrões e passam nos 
testes recebem a certificação de “intrinsecamente seguros”. 
Existem várias agências autorizadas que certificam equipamentos intrinsecamente seguros. A certificação europeia é 
conhecida como ATEX; a agência mais importante dos Estados Unidos é a UL; a agência canadense mais conhecida é 
a CSA, e o IECEX é um fornecedor geral de certificação no mundo todo. Todo equipamento utilizado em locais 
perigosos deve ser certificado por um desses sistemas e agências de renome. 
 
O que significa ATEX? 
ATEX é abreviação de "ATmosphere (atmosfera) EXplosible (passível de explosão)". Ao mesmo tempo, ATEX é a abreviação 
do nome da Diretiva Europeia 2014/34/UE, referente à colocação no mercado de equipamentos, componentes e sistemas de 
proteção elétricos e mecânicos à prova de explosão. 
Também engloba dispositivos de segurança, controle e regulagem que se destinam ao uso fora de atmosferas 
potencialmente explosivas, mas são obrigatórios ou contribuem para o funcionamento seguro de equipamentos e sistemas 
de proteção quanto a riscos de explosão. 
Equipamentos e sistemas de proteção que se enquadram na Diretiva 2014/34/UE só poderão ser colocados no mercado se 
tiverem a marcação CE e estiverem acompanhados de um atestado de conformidade com a CE, indicando que os requisitos 
básicos de saúde e segurança foram preenchidos e que os procedimentos de conformidade aplicáveis foram seguidos. 
 
Classificação das zonas 
De acordo com a Diretiva 2014/34/UE, uma área potencialmente explosiva é um espaço onde a atmosfera pode se 
tornar explosiva em razão das condições locais ou operacionais. Define-se "atmosfera explosiva" como uma mistura 
com o ar, em condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis na forma de gases, vapores, névoas ou pó em que, 
após a ignição, a combustão se espalha por toda a mistura não queimada. Tradicionalmente, na América do Norte, os 
locais perigosos são definidos por uma combinação de classes e divisões, da seguinte forma: 
 

Perigo - gás/vapor/névoa 

Zona 0 Um local em que uma atmosfera explosiva, formada por uma mistura de ar e substâncias perigosas 
na forma de gás, vapor ou névoa,está presente de forma contínua, frequente ou prolongada 

Zona 1 Um lugar onde é provável a ocorrência de uma atmosfera explosiva, formada por uma mistura de ar e 
substâncias perigosas na forma de gás, vapor ou névoa,durante a operação normal ocasionalmente 

Zona 2 Um lugar onde não é provável a ocorrência de uma atmosfera explosiva, formada por uma mistura 
de ar com substâncias perigosas na forma de gás, vapor ou névoadurante a operaçãonormal mas, 
caso ocorra, permanecerá apenas por um período curto 

 

 
 
Figura 1: Classificação por zona referente a gás/vapor/névoa 

 
  

ZONA 0 

ZONA 0 
ZONA 1 

ZONA 1 

ZONA 1 

ZONA 1 ZONA 1 

ZONA 2 
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Nuvens de pó na região explosiva (acima da concentração mínima passível de explosão) são classificadas em 3 zonas, 
de acordo com o grau de liberação. 
 

Perigo - Poeira/pó 

Zona 20 Um lugar onde uma atmosfera explosiva, na forma de uma nuvem de pó combustível no ar,está 
presente de forma contínua, prolongada ou frequente. 

Zona 21 Um lugar onde a ocorrência ocasional de uma atmosfera explosiva, na forma de uma nuvem de pó 
combustível no ar,durante a operação normal, é provável. 

Zona 22 Um lugar onde a ocorrência de uma atmosfera explosiva, na forma de uma nuvem de pó 
combustível no ar, não é provável durante a operação normal, mas, caso ocorra, permanecerá 
apenas por um período curto. 

 

 
Figura 2: Classificação por zona referente a poeira/pó 

 
O que significa IECEx? 
Sistema IEC para a Certificação em Relação a Normas sobre Equipamentos para Utilização em Atmosferas Explosivas 
(Sistema IECEx) 
O IECEx é um sistema voluntário que fornece um meio aceito internacionalmente de provar a conformidade com as 
normas da IEC. As normas da IEC são usadas em muitos esquemas nacionais de aprovação e, portanto, a certificação 
IECEx pode ser usada para comprovar a conformidade nacional, eliminando, na maioria dos casos, a necessidade de 
testes adicionais. 
 
Benefícios do IECEx 
Como os países seguem normas diferentes, os equipamentos “Ex” frequentemente precisam passar por outros testes 
e obter outra certificação referente às normas do país em questão, aumentando o custo do equipamento. O esquema 
IECEx reduz bastante a necessidade de novos testes e nova certificação ao cumprir as normas internacionais da IEC e, 
portanto, facilita e agiliza o comércio internacional e o torna mais rentável. 
 
Processo do IECEx 
O CSA Group e o Sira Certification Service são Organismos de Certificação (ExCB) e Laboratórios de Teste (ExTL) 
aceitos e, portanto, podem avaliar os produtos em relação às normas correspondentes, tendo como resultado a 
compilação de um Relatório de Teste do IECEx (ExTR) e um Certificado de Conformidade com o IECEx (CofC). 
 

 
Figura 3: Marcações típicas da ATEX e do IECEx 
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O que significa CSA? 
CSA significa "Canadian Standards Association", a associação de normatização do Canadá. A organização CSA Internacional é 
reconhecida em toda a América do Norte e Europa. Como outras empresas de certificação, a CSA testa produtos de consumidores e 
empresas para ver como reagem a determinadas situações e tipos de desgaste. 
A CSA usa a mesma classificação de locais perigosos estabelecida pelo NEC, que os divide em classes e divisões. A CSA também leva 
em conta as zonas europeias, que são equivalentes a divisões. Por exemplo: o que na América do Norte é designado como “Classe 1, 
Divisão 1”, na Europa é designado como “Classe 1, Zona 1”. Isso também pode ser abreviado como “C1/D1”, “C1D1” ou “C1-D1”. 
 
O que significa NEC500? 
O National Electrical Code (NEC, código elétrico nacional) é uma norma que pode ser adotada regionalmente para a 
instalação segura de equipamentos elétricos nos Estados Unidos. NEC500 designa o Artigo 500 do NEC. Define-se 
"local perigoso" (classificado) como uma área onde a possibilidade de incêndio ou explosão pode ser gerada pela 
presença de gases ou vapores inflamáveis ou combustíveis, pó combustível ou fibras/limalhas facilmente sujeitos à 
ignição. Arcos elétricos, faíscas e superfícies aquecidas podem ser fontes de ignição nesses ambientes. O Artigo 500 
estabelece a base para a aplicação do Artigo 501 (Locais Classe I), Artigo 502 (Locais Classe II), Artigo 503 (Locais 
Classe III) e Artigo 504 (Sistemas Intrinsecamente Seguros) — e todos vêm imediatamente depois do Artigo 500. 
O NEC organiza as propriedades de inflamabilidade como Classe I, II e III nos Artigos 501, 502 e 503, respectivamente. 
O NEC os define e descreve no Artigo 500 (a OSHA também os define e descreve). O Artigo 500 é a base de todo 
trabalho em locais perigosos e dos artigos que o seguem (consulte a figura). 
 

 
 
A inflamabilidade dos líquidos combustíveis é definida por seu ponto de fulgor. O ponto 
de fulgor é a temperatura em que o material gera uma quantidade de vapor suficiente 
para formar uma mistura passível de ignição. O ponto de fulgor determina se a área 
deve ser classificada ou não. O material pode ter uma temperatura de autoignição 
relativamente baixa, mas, se o seu ponto de fulgor está acima da temperatura ambiente, 
é possível que a classificação da área não seja necessária. Por outro lado, se esse 
mesmo material é aquecido e manuseado acima do seu ponto de fulgor, a área tem que 
ser classificada em relação ao projeto adequado do sistema elétrico, pois irá formar 
uma mistura passível de ignição. 
 
Divisões, zonas e grupos 
Os artigos 500, 501, 502, e 503 e os locais Classe I, II e III do NEC são subdivididos em 
Divisões. As divisões e zonas designam simplesmente a constância e o nível do risco.  
 
 
 
 
 

Há duas divisões e três zonas: 
 

Divisão 1 ou Zona 0 o risco é contínuo 

Divisão 1 ou Zona 1 o risco é intermitente 

Divisão 2 ou Zona 2 o risco só está presente em condições anormais 

 
Há três classes de locais perigosos – respectivamente, Classe 1, Classe 2 e Classe 3. Designam simplesmente o tipo 
de risco em termos gerais: 
 

Classe 1 o risco é um vapor inflamável 

Classe 2 o risco é um pó inflamável 

Classe 3 o risco é uma fibra inflamável 

 
Cada gás ou vapor químico usado na indústria é classificado em um grupo de gases. 

Figura 4: Artigo 500 
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Sistema de divisões do NEC para grupos de gases e pós 

Área Grupo Materiais representativos 

Classe I, Divisões 1 e 
2 

A Acetileno 

 
B Hidrogênio 

 
C Etileno 

 
D Propano 

Classe II, Divisões 1 
e 2 

E (somente 
Divisão 1) 

Pós metálicos, como o de magnésio (somente Divisão 1) 

 
F Pós carbonáceos, como o de carbono e carvão 

 
G Pós não condutores, como farinha, grãos, madeira e plástico 

Classe III, Divisões 1 
e 2 

Nenhum Fibras/partículas emsuspensão passíveis de ignição, como fiapos 
de algodão, linho e rayon 

Zonas 0, 1 e 2 IIC Acetileno e hidrogênio (equivalente à Classe I, Grupos A e B do NEC) 

 
IIB+H2 Hidrogênio 

(equivalente à Classe I, Grupo B do NEC) 

 
IIB Etileno 

(equivalente à Classe I, Grupo C do NEC) 

Zonas 20, 21 e 22 IIIC Pós condutores, como magnésio 
(equivalente à Classe II, Grupo E do NEC) 

 
IIIB Pós não condutores, como farinha, grãos, madeira e plástico 

(equivalente à Classe II, Grupos F e G do NEC) 

 
IIA fibras/partículas suspensãopassíveis de ignição, como fiapos de 

algodão, linho e rayon 
(equivalente à Classe III do NEC) 

Minas suscetíveis ao 
grisu 

I (somente IEC) Metano 

 
Tabela 0: Sistema de divisões do NEC para grupos de gases e pós 

 
O Grupo IIC é o grupo de gases com a zona mais severa. O risco desse grupo de gases é que o gás pode entrar em ignição 
com muita facilidade. Os equipamentos identificados como adequados para o Grupo IIC também são adequados para IIB e 
IIA. Os equipamentos identificados como adequados para IIB também são adequados para IIA, mas NÃO para IIC. Se o 
equipamento é identificado, por exemplo, como Ex e II T4, ele é adequado para todos os subgrupos IIA, IIB e IIC 
 
Também é possível fazer uma lista de todos os materiais explosivos da refinaria/complexo químico e incluí-la no plano 
de local das áreas classificadas. Os grupos acima são formados por ordem da explosividade que o material teria se 
entrasse em ignição. O IIC é o grupo de gases mais explosivo do sistema de zonas, e o IIA é o menos explosivo. Os 
grupos também indicam o grau de energia necessário para a ignição do material por efeitos energéticos ou térmicos, 
sendo que o IIA requer a maior quantidade de energia e o IIC, a menor quantidade dentro dos grupos de gases do 
sistema de zonas.  
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Classificação de temperatura 
Outra questão importante é a classificação de temperatura do equipamento elétrico. A temperatura da superfície e de 
quaisquer partes do equipamento elétrico que possam ser expostas à atmosfera perigosa deve ser testada e não pode 
exceder 80% da temperatura de autoignição do gás ou vapor específico na área onde se pretende usar o equipamento. 
 
A classificação de temperatura no rótulo do equipamento elétrico será uma das seguintes (em graus Celsius): 
 

EUA °C Internacional 
(IEC) °C 

Alemanha °C 
Contínuo - período curto 

T1 - 450 T3A - 180 T1 - 450 G1: 360 - 400 

T2 - 300 T3B - 165 T2 - 300 G2: 240 - 270 

T2A - 280 T3C - 160 T3 - 200 G3: 160 - 180 

T2B - 260 T4 - 135 T4 - 135 G4: 110 - 125 

T2C - 230 T4A - 120 T5 - 100 G5: 80 - 90 

T2D - 215 T5 - 100 T6 - 85 
 

T3 - 200 T6 - 85   
 

 
Tabela 1: Classificação de temperatura 

 
O que significa ter a certificação Classe 1, Div. 1, Zona 1? 
Um dispositivo projetado para locais em que vapores inflamáveis estão presentes continuamente é designado com a 
certificação CSA Classe 1, Div. 1 e ATEX Zona 1. Esses dispositivos certificados podem ser usados em ambientes onde 
é provável a ocorrência ocasional de uma atmosfera explosiva constituída por uma mistura de ar e substâncias 
perigosas na forma de gás, vapor ou névoa na operação normal. A essa altura, talvez nem seja preciso mencionar que 
a designação correta é extremamente importante para a segurança dos trabalhadores. A designação incorreta de um 
produto pode causar ferimentos ou desastres fatais, danos graves tanto às instalações quanto aos recursos e ter 
consequências jurídicas e outros riscos. Evidentemente, essa certificação só é outorgada depois de testes completos e 
rigorosos realizados por terceiros experientes e independentes. 
 
O RealWear HMT-1Z1 é o primeiro e único dispositivo de informática vestível do mundo que tem certificação Classe 1, Div. 1, 
Zona 1 que pode ser usado com segurança em locais perigosos. Estas são as certificações atuais do RealWear HMT-1Z1: 
 

ATEX II 2G Ex ib IIC T4 Gb 
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X 

IECEx Ex ib IIC T4 Gb 
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X 

NEC500 Classe I, Divisão 1, Grupos A,B, C, D T4 
Classes II e III, Divisão 1, Grupos E, F, G 

 
Tabela 2: Certificações da RealWear (em 25/02/18)  
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Processo de certificação como intrinsecamente seguro para a RealWear 
 
A fabricação de um produto intrinsecamente seguro e a sua certificação para uso em locais perigosos no mundo todo 
são tarefas desafiadoras que exigem qualificação. A RealWear estabeleceu parcerias com os especialistas do setor da 
i.safe MOBILE para o desenvolvimento e a certificação do produto RealWear HMT-1Z1. A i.safe MOBILE incorpora 
todas as normas internacionais ao desenvolvimento dos produtos e também é membro de comitês de normas 
relevantes. Para preencher todos os requisitos de proteção contra explosão, a i.safe MOBILE desenvolve os produtos a 
partir do zero, para que usuários do mundo todo possam ter a certeza de usar uma tecnologia de comunicação de alta 
qualidade, em conformidade com as normas atuais. A i.safe MOBILE desenvolveu e testou o RealWear HMT-1Z1, que 
recebeu os certificados dos organismos renomados ATEX, IECEx e NEC500, garantindo que os produtos preencheram 
todos os requisitos específicos para o país. O fato de atingir o nível mais alto de certificação que a RealWear atingiu é 
uma conquista que levou mais de dois anos. 
 
Referências 
https://www.mikeholt.com//instructor2/img/product/pdf/14HAZDVD-1417-sample.pdf 
http://www.ecmweb.com/nec/hazardous-locations-and-nec 
https://www.apgsensors.com/about-us/blog/csa-class-1-what-it-means-and-why-you-should-care 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/800-wp003_-en-p.pdf 
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_equipment_in_hazardous_areas#Gas_and_dust_groups 
 

 
  

https://www.mikeholt.com/instructor2/img/product/pdf/14HAZDVD-1417-sample.pdf
http://www.ecmweb.com/nec/hazardous-locations-and-nec
https://www.apgsensors.com/about-us/blog/csa-class-1-what-it-means-and-why-you-should-care
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/800-wp003_-en-p.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_equipment_in_hazardous_areas#Gas_and_dust_groups
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HMT versão 10 – visão geral 
 

Software seguro do tipo "mãos livres" projetado especificamente para aumentar a produtividade. 
Mais seguro. Mais rápido. Mais inteligente. 
 

O HMT versão 10 - baseado no Android 8 - é o único software projetado especificamente para ambientes severos ou perigosos onde os 
trabalhadores usam as mãos para trabalhar de forma mais conectada e segura. A versão 10 foi otimizada para a segurança pessoal e 
patrimonial no trabalho, elevando o nível de produtividade e conectividade da tecnologia "mãos livres". 
 

Na versão 10, a experiência e a funcionalidade gerais foram aprimoradas, ampliando os recursos do HMT e tornando-o muito mais 
eficiente. Essa atualização importante é uma renovação abrangente e de ponta a ponta, que melhora a usabilidade, a sensação e a 
segurança. Além disso, inclui um sistema de câmera totalmente novo e melhorado. A nova funcionalidade da câmera proporciona um 
controle mais granular à sua força de trabalho conectada. Isso tem como resultado um tempo de ciclo mais rápido para inspeção e 
verificação visual nos momentos em que a segurança e a conformidade do seu trabalho na linha de frente são mais importantes. 
 

O HMT versão 10 estabelece a base para os RealWear Foresight Cloud Services, melhorando a sua experiência geral sem uso das 
mãos e, ao mesmo tempo, mantendo a segurança da sua conexão aos dados na nuvem. 
 

Usabilidade aprimorada 
Interface de usuário, teclado e sistema de gerenciamento de arquivos reprojetados, com foco na facilidade de uso e na produtividade. 
 

Segurança reforçada com o sistema operacional Android 8.1 
Atualização para o Android 8.1 com patches de segurança e atualizações de software regulares, além de monitoramento remoto 
adicional. 
 

Sistema de câmera mais inteligente  
Recursos de câmera projetados para produtividade e desempenho em um ambiente industrial 
 

Funções principais 

Sistema operacional Android 8.1 

Sistema de camera 
inteligente 

Aplicativo Minha câmera 2.0 

 

Usabilidade 

UI aprimorada A nova UI utiliza o movimento de cabeça para facilitar a rolagem da esquerda para a direita.  O novo 
menu Painel de Controles e o teclado de fala permitem que o usuário olhe para a direita e para a 
esquerda e selecione usando a voz. 

Experiência aprimorada do usuário, com layout de tela e cores melhores e uma filosofia mais 
consistente no design geral. 

Acesso melhor aos recursos do Android, como as notificações.    

Gestos Melhor aproveitamento dos gestos de cabeça quando eles são mais eficientes do que os comandos 
de voz 

Personalização O design com marca própria pode ter uma identidade visual de acordo com as suas necessidades 
comerciais 

Meus Arquivos Interface do usuário totalmente renovada 
Navegue em grandes volumes de arquivos por meio de uma estrutura e uma capacidade de 

classificação melhor 
Leia os nomes completos dos arquivos 
Miniaturas maiores 
Localize arquivos mais rapidamente do que nunca 

Teclado O teclado totalmente renovado, operado sem uso das mãos, apenas com gestos e voz, tais como: 
Teclado padrão 
O modo de Digitação Segura possibilita inserir senhas sem uso das mãos e sem falar os caracteres 

em voz alta 
Ditado completo para maior produtividade 
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Segurança 

Segurança do Android 8.1 

Nível do patch de segurança de dezembro de 2018 
Atualizações de patches de segurança dentro de 90 dias 
Conformidade total com políticas de segurança de TI corporativa 
Atualizações regulares de software oferecidas pela RealWear 
Suporte à API nível 27 para desenvolvedores 

 

Personalização e configuração 

Configuração centralizada 
WearHF 

 Personalização e configuração no nível do sistema operacional e do aplicativo. Valores padrão e 
preferências podem ser armazenados em um espaço de configuração comum e atualizados, 

renovados ou gerenciados para facilitar a implementação e o suporte   

Serviços de nuvem Totalmente gerenciável pela RealWear Foresight Cloud 

Idioma 
Cadeias de caracteres de idioma dinâmicos e individuais podem ser ajustados ou aprimorados pelos 

administradores 

Mais idiomas 
Os idiomas tailandês e polonês foram adicionados, totalizando 12 idiomas 
Os idiomas podem ser atualizados sem uso de fios (OTA) 

 

O sistema de câmera mais avançado para ambientes severos   

Não requer o uso das 
mãos para atividade 
industrial 

Comande e controle todos os recursos e, ao mesmo tempo, mantenha as mãos livres para trabalhar 

Visualização Visualização instantânea de fotos e vídeos 

Experiência sem 
problemas Experiência totalmente integrada de "MINHA CÂMERA" para "MINHAS FOTOS" e "MINHA MÍDIA"   

Desempenho com baixa 
iluminação 

Desempenho aprimorado em situações e ambientes de baixa iluminação 

Campo de visão (FOV) Faixa de ângulo amplo ou faixa padrão 

Foco e exposição 
Pode travar o foco e a exposição em um de 9 pontos do frame para capturar números de série em 

condições de iluminação que não são ideais 

Estabilização de imagem e 
vídeo 

Para conformidade, inspeções e mentoria remota, há necessidade de mais filmagem utilizável 
quando o trabalho está sendo realizado, além de precisão de imagem e vídeo 

Lanterna A funcionalidade de lanterna pode ser controlada diretamente do aplicativo de câmera 

Novos controles  
(MAIS OPÇÕES) 

• Nível de exposição 
• Controlador da lanterna 
• Proporção da tela 16:9 e 4:3 
• Resolução de imagem: alta e baixa 
• Resolução de vídeo: alta e baixa 
• Taxa de quadros: 15, 25, 30 
• Estabilização de vídeo: ativada ou desativada 
• Visualização de imagens 
• Foco manual 
• Campo de visão: estreito e largo 
• Acesso direto às suas fotos 

Configuração estreita Melhora a visibilidade da câmera quando é utilizada com um boné.  Zoom aprimorado para aumentar 
ainda mais objetos pequenos ou bem distantes 

Configurações largas A largura total da visualização da câmera é capturada 
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Diretrizes de segurança do HMT-1Z1 
 
Desempenho da bateria 
 
Uma bateria recarregável alimenta o dispositivo. O dispositivo vem com um adaptador que não é substituível. Nunca 
use um carregador sem certificação. Use a bateria apenas para o propósito pretendido. Nunca use um carregador ou 
bateria que esteja danificado. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar alguns minutos até que 
o indicador de carga apareça na tela ou antes que o dispositivo possa ser usado. O desempenho completo de uma 
bateria nova é alcançado somente após 3 a 4 ciclos de carga e descarga completos. A bateria pode ser carregada e 
descarregada por vários ciclos, mas eventualmente se desgastará. Desconecte o carregador da tomada elétrica e do 
dispositivo quando não estiver em uso. Certifique-se de não deixar a bateria totalmente carregada conectada ao 
carregador. Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada perderá sua carga ao longo do tempo. 
 
Aviso: existe um risco de explosão durante o carregamento se for usada uma bateria incorreta, diferente do modelo 
especificado. 
 
 
Evitar curto-circuitos 
 
Não faça curto-circuito na bateria. Um curto-circuito acidental pode ocorrer quando um objeto metálico, como uma 
moeda, clipe ou caneta, causar a conexão direta dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. Um curto-circuito 
nos terminais pode danificar a bateria ou o objeto de conexão. 
 
Evitar altas temperaturas 
 
Deixar a bateria em locais quentes ou frios, como em um carro fechado no verão ou inverno, reduzirá a capacidade e o 
tempo de vida da bateria. Para obter os melhores resultados, tente manter a bateria entre -10°C e +50°C (+14°F e 
122°F). Um dispositivo com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo quando a bateria 
está totalmente carregada. O desempenho da bateria é particularmente limitado em temperaturas bem abaixo do 
ponto de congelamento. 
 
Descarte da bateria 
 
Não descarte o dispositivo, pois ele contém uma bateria que pode explodir. Descarte as baterias de acordo com as 
regulamentações locais, e recicle sempre que possível. Não descarte como lixo doméstico. Não desmonte, abra ou 
destrua células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não permita que o líquido entre em contato com a pele 
ou olhos. Em caso de vazamento ou perigo, procure ajuda médica imediatamente.  
 
Segurança de crianças 
 
Não permita que as crianças brinquem com o dispositivo ou seus acessórios. Mantenha-as fora do alcance. Elas 
podem se machucar ou ferir a outros, ou danificar acidentalmente o dispositivo ou os acessórios. O dispositivo e seus 
acessórios podem conter peças pequenas, que podem se desengatar e gerar risco de asfixia. 
 
Avisos de saúde e segurança 
 
Pare de usar o RealWear HMT-1Z1 ou seu visor imediatamente se sentir dor de cabeça, vertigem, tonturas ou náuseas. Não 
use o monitor do HMT-1Z1 enquanto dirige qualquer veículo. Mova o braço de elevação completamente para fora de sua 
linha de visão quando não estiver usando a tela. Mantenha a consciência situacional do entorno enquanto usa o HMT-1Z1. 
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Diretrizes de segurança e uso 
 
• Não use o HMT-1Z1 quando estiver dirigindo 
• Sempre use o HMT-1Z1 com proteção ocular. 
• Sempre use o olho dominante para obter uma visualização mais confortável. 
 
 
Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos antigos 

 
 
O símbolo da lixeira com um X indica, dentro dos países da União Europeia, que este produto e as melhorias marcadas 
com este símbolo não podem ser descartados como lixo não separado, devendo ser levados para uma coleta seletiva 
ao final da vida útil. 
 
Descarte da bateria 
 

 
 
Verifique as regulamentações locais sobre descarte de baterias. A bateria nunca deve ser colocada no aterro 
municipal. Use um local de descarte de bateria, se disponível. 
 
 
Orientações para fones de ouvido 
 

 
 
Para evitar possíveis danos auditivos, não escute em altos níveis de volume por longos períodos. 
 
A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’utilisateur. 
 
 
Instruções de segurança para uso do carregador 
 
Aviso: para usar o carregador, siga estas instruções: 

• Verifique se o plugue do cabo está devidamente conectado. 
• Mantenha o carregador longe de líquidos. 
• Em caso de cheiro ou ruído estranho no carregador, desligue-o e entre em contato com o suporte. 
• Antes de limpar o cabo ou o carregador, desconecte a fonte de alimentação. 
• Ao usar uma extensão, verifique a integridade do condutor de aterramento.  
• Desconecte o carregador do HMT-1Z1 quando a bateria estiver totalmente carregada. 
• Não use este carregador em áreas úmidas. Este carregador é somente para uso interno. 

• Não insira nem remova o plugue com as mãos molhadas. 
• Não abra o carregador. Em caso de problema, contate o suporte. 
• Não corte, quebre nem dê nó no cabo. 
• Não coloque objetos no cabo que possam fazê-lo sobreaquecer. Isso pode danificar o cabo e provocar incêndio 

ou choque elétrico.  
• Não use nenhum cabo além do cabo original, pois isso pode causar curto-circuito ou choque elétrico. 
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Conectividade do HMT-1Z1  
 
Faixas de frequência operacional para o RealWear HMT-1Z1 
 
Os detalhes das faixas de frequência operacional Wi-Fi são os seguintes:  
 
2412-2472: 15,89 dBm 
5180-5320: 17,09 dBm 
5500-5700: 17,37 dBm 
5745-5825: 12,98 dBm 
 
A faixa de frequência operacional e o EIRP do Bluetooth é: 2402-2480: 12,16 dBm 
 
Informações de conexão de Wi-Fi 5G 
As operações na faixa de 5,15 - 5,35GHz são restritas apenas a uso interno. 
 

Conteúdo da caixa do HMT-1Z1 
 
A lista de itens na caixa do RealWear HMT-1Z1 é:  
 
RealWear HMT-1Z1 com bateria não removível pré-instalada (íons de lítio de 3400 mAh) 
• Cabo MicroUSB com proteção de carga embutida “caixa de segurança”  
• Cinta suspensa 
• Acolchoamento traseiro para cabeça 
• Guia de início rápido do HMT-1Z1 
 
Incluídos na compra do HMT-1Z1, mas enviados em uma caixa separada: 
• Carregador de parede regional do HMT-1Z1 
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Visão geral do dispositivo HMT-1Z1  
 
 

Vista frontal 

 
 
1. Acolchoado removível para cabeça 
2. Cinta para a cabeça removível 
3. Microfone B1 
4. Articulação de ombro 
5. Lanterna 
6. Pod da tela 
7. Mic A1 

8. Braço de elevação 
9. Câmera 
10. Articulação de cotovelo 
11. Slot do cartão MicroSD 
12. Botão de ação 
13. Botão de liga/desliga 
14. Microfone B2

 

 
Vista traseira 

 
 
 
 
1. Microfone B2 
2. Porta de carga e dados Micro USB 
3. Janela de exibição 
4. Plugue de áudio 
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Visão geral do dispositivo HMT-1Z1 – detalhes 
 

Botão de liga/desliga 
 

   
 
Há dois botões no lado do dispositivo onde fica o braço de elevação. O botão circular, prateado e menor, é o botão de 
liga/desliga. Mais tarde você verá como usar esse botão para ligar e desligar o dispositivo, colocá-lo em descanso ou ativá-lo. 
 

Botão de ação 
 

O botão de ação, que tem várias funções, é o botão grande e 
texturizado ao lado do botão de liga/desliga. Um toque único 
é um método à prova de falhas para voltar à tela inicial. Três 
toques rápidos consecutivos alternam a matriz de microfones 
entre as configurações dianteira e traseira. 
O ato de pressionar o botão de ação e mantê-lo pressionado 
abre o menu Seleção de idiomas e percorre a lista de idiomas 
compatíveis. Solte o botão para selecionar o idioma desejado. 
 
 
 
 
 
 

Porta do cartão SD  
 

 
 
É possível abrir a porta do cartão MicroSD com uma chave Phillips 001. Você pode inserir um cartão microSD 
formatado com o sistema de arquivos FAT32 e capacidade máxima de 64 GB para armazenamento portátil. 
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Detalhes (continuação) 
 

Pod da câmera 
 

 
 
O pod da câmera está localizado acima do braço de elevação e pode ser girado ((x)) graus para cima e para baixo. Tem 
capacidade de tirar fotos de 16 MP e vídeos de 1080 p. Inclui também uma lanterna embutida que pode ser controlada por voz. 
 
 

Braço de elevação 
 

Com o braço de elevação, o usuário pode ajustar o 
posicionamento do pod da tela. O braço permite 6 graus de 
liberdade, ou seja, pode ser ajustado para cima e para baixo, para 
a esquerda e a direita e para frente e para trás. É constituído por 
articulações de ombro, cotovelo e punho (como um braço 
humano). Sua orientação pode ser invertida para que possa ser 
utilizado por usuários com olho dominante direito ou esquerdo. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Anel de bloqueio da junta do pulso 

 
É a pequena trava em forma de roda que fixa o pod da tela no 
lugar. Fica entre o pod da tela e o braço de elevação. 
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Pod da tela 
 
O pod da tela pode ser girado e ajustado, para que o usuário 
possa enxergar a tela com clareza. A tela em si é um visor 
LCD de 854 x 480 p e 24 bits, com campo de visão de 20 
graus e profundidade focal de 1 metro, ou seja, é como um 
tablet de 7 polegadas à distância de um braço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Matriz de microfones 
 

    
 
Há dois conjuntos de dois microfones no HMT-1Z1. Os microfones principais processam a entrada do usuário, e os 
microfones de referência cancelam o ruído externo. Os microfones dianteiros, ativos por padrão, localizam-se no pod 
da tela. O microfone principal fica voltado para baixo, perto da boca do usuário, e o microfone de referência fica voltado 
para cima, para captar e remover o ruído de fundo. 
 
Os microfones traseiros ficam na lateral do dispositivo, no lado oposto ao do braço de elevação. Devem ser usados 
para comunicação somente quando o braço de elevação está rebatido e fora do campo de visão. 
 
 

Alto-falantes 
 
Há um alto-falante de 91 dB que fica acima da orelha quando 
utilizado em qualquer um dos lados. 
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Porta Micro USB 
 

 
 
Para todas as transferências de dados, é obrigatório usar a porta micro USB, localizada ao lado do compartimento da 
bateria, debaixo da aba traseira, no lado oposto ao do braço de elevação. 
 
 

Conector auxiliar (fones de ouvido) 
 

 
 
Os fones de ouvido podem ser conectados ao HMT-1Z1 por meio desse conector. Recomendamos usar os fones de ouvido 
intra-auriculares RealWear com redução de ruído de 33 dB com o HMT-1Z1. Esse conector fica ao lado da porta USB-C. 
 
 

Acolchoamento traseiro para cabeça 
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O acolchoamento traseiro para cabeça é ajustável e removível. Localiza-se na parte interna traseira do dispositivo que 
fica em contato com a parte de trás da cabeça. Caso você monte o HMT-1Z1 em um capacete de segurança ou um 
capacete de segurança com aba frontal, você pode optar por remover esse acolchoamento para ter mais conforto. 
 
 

Cinta suspensa 
 

 
 
É uma tira ajustável com velcro que passa pela testa do usuário. Também poderá ser removida se você estiver 
montando em um capacete de segurança ou um capacete de segurança com aba frontal. 

  



 
Guia do usuário do HMT-1Z1 
 

RealWear, Inc. Copyright 2019 24 

Guia de configuração do HMT-1Z1 
 

Uso do HMT 
 
Este artigo mostrará como usar o dispositivo HMT e garantir a melhor experiência possível. 
 

Etapa 1 - Como determinar se a configuração é para o olho esquerdo ou direito 
 
O HMT pode ser configurado de forma que a tela e a câmera fiquem alinhadas com o lado direito ou esquerdo da sua cabeça. 

 
Primeiramente, é importante determinar qual é o seu olho dominante. Para isso, siga as instruções simples deste 
artigo vinculado.  
A visualização da tela do HMT com o seu olho dominante permite o uso mais nítido e confortável do dispositivo. 
 
 

Etapa 2 - Preparação do HMT 
 
Antes de usar, segure o HMT de forma nivelada com o braço de elevação/tela no lado direito ou esquerdo, de acordo 
com o seu olho dominante. Dobre o braço de modo que ele forme um "Z" aproximado, conforme mostrado a seguir.  
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Etapa 3 - Verifique se os acessórios adequados de montagem na cabeça estão em ordem.  
 
Esses acessórios podem incluir a cinta única, a cinta tripla, o capacete de segurança com clipes, o capacete de 
segurança com aba frontal e cinta tripla ou o boné com kit de montagem.  Consulte o artigo sobre a montagem de 
acessórios para obter instruções sobre como conectar o dispositivo à opção de montagem que você escolher. 
 

 

 
 

 
Etapa 4 - Colocação do HMT 
 
Comece posicionando o dispositivo na sua cabeça de forma que ele fique aproximadamente nivelado com o chão. A 
cinta para a cabeça deve ser posicionada em sentido vertical, não diagonal. Deve ficar apoiada na parte superior da 
cabeça. 

 
 
Etapa 5 - Ajuste do HMT 
 
Ajuste a cinta para a cabeça ou o acessório montado na cabeça de forma que o dispositivo não fique baixo demais - 
deve ficar posicionado ao longo da área das têmporas, acima das orelhas. 
 
Em seguida, coloque o pod da tela na posição correta. Para ter a experiência ideal, é recomendável que a tela fique 
perto da linha central do seu rosto, em frente ao olho e perto dele. 
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Etapa 6 - Ajuste do posicionamento 
 
Verifique se o pod da tela não está posicionado muito 
para fora nem muito longe em frente ao olho. 
 

 
 
Mova a tela ao longo da linha central empurrando de 
fora para dentro. 
 

 
 
Em seguida, segurando o braço de elevação com uma 
das mãos e a parte traseira do HMT com a outra, 
empurre o pod da tela para dentro, de forma que fique em 
frente do olho, próximo a ele e ligeiramente abaixo dele. 

 
 
Etapa 7 - Ativação do HMT 
 
Antes de colocar o HMT na cabeça, pressione e 
mantenha pressionado o botão de liga/desliga por 
aproximadamente três segundos e, em seguida, solte 
o botão.  O botão de liga/desliga é o botão redondo 
prateado que fica no mesmo lado do HMT que o braço 
de elevação/a tela. 
 

 
 
Em aproximadamente dez a quinze segundos, você 
ouvirá um ruído quando a sequência de inicialização 
começar. Agora o HMT está ligado e pronto para usar. 
Nesse momento, você deve estar vendo a tela. 
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Etapa 8 - Ajuste fino 
 
Para fazer pequenos ajustes, é melhor inclinar e girar o 
pod da tela. 
 

 
 
Verifique se o pod da tela está girado de forma que 
todos os quatro cantos da tela estejam claramente 
visíveis para seu olho. Com o HMT ligado e o pod da 
tela posicionado corretamente, você verá toda a tela 
inicial do HMT. 
 
 

 

 
 
Aviso: se você não estiver enxergando claramente o 
que está na tela, repasse a configuração do dispositivo 
e da tela. Verifique novamente o ajuste da cinta ou do 
acessório para a cabeça e se a tela está configurada 
corretamente para seu olho dominante. 

 
 

Etapa 9 - Ajuste fino da câmera 
 

 
 
Quando estiver pronto para usar a câmera, você terá 
que fazer alguns ajustes finais para que a visualização 
da câmera seja para frente e não fique obstruída. 
 

 
 
  

http://www.realwear.com/
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Configuração remota para o HMT a partir do navegador da web 
 
Gere um código QR para a configuração a partir de um navegador da web 
 
O aplicativo Configuração (localizado em Meus aplicativos) lê um código QR que pode conter informações de configuração 
referentes a idioma, fuso horário, horário e conexões Wi-Fi.  Com uma página da web, qualquer pessoa pode criar o código QR.   
 
Para configurar o dispositivo, realize o seguinte procedimento: 
 
1. Abra o navegador da web no computador. 
2. Acesserealwear.setupmyhmt.com ou http://www.realwear.com/configure 
3. Clique no botão "Configuração" na página e, em seguida, em 

"Configurar pela primeira vez". (Observação: você também pode 
clicar no link "Configuração" na barra de navegação superior:) 

4. Selecione o idioma desejado e clique em "Próximo". Você terá 
que selecionar primeiramente a região do mundo e, em 
seguida, o fuso horário.   

5. Por padrão, a caixa de seleção "Definir automaticamente" 
fica marcada, com os valores do seu computador ou 
telefone.  Se você desejar configurações diferentes, 
desmarque a caixa e altere os valores necessários.    

6. Quando os valores de Data e Hora estiverem configurados, 
clique em "Próximo". 
• Opcional: insira o nome do ponto de acesso do Wi-Fi (ou 

SSID) e a senha para configurar a rede Wi-Fi para o seu 
HMT. Observação: as redes Wi-Fi mais simples usam a 
segurança PSK WPA/WPA2.   

7. Clique em "Gerar Código". Um código QR será exibido 
na tela do computador. 

8. No HMT, abra o aplicativo Configuração.  Diga "TELA INICIAL" e, em seguida, "MEUS APLICATIVOS" e 
"CONFIGURAÇÃO". O dispositivo começará a emitir bipes.  

9. Leia o código QR apontando a câmera do HMT de forma que o código QR fique dentro do contorno de destino na tela. 
10. Quando o código QR tiver sido lido, um som será emitido e você voltará à tela anterior. 
 

 
 
As etapas anteriores também podem ser realizadas com o aplicativo RealWear Companion, disponível na App Store e 
no Google Play. 
 
Observação: quando você ligar o dispositivo HMT pela primeira vez, será exibida uma tela de configuração remota. 
Para ignorar a configuração remota e executá-la mais tarde, pressione o botão Ação.  Você pode voltar para o 
aplicativo de configuração em qualquer momento dizendo "TELA INICIAL" > "MEUS APLICATIVOS" > "CONFIGURAÇÃO". 
  

http://realwear.setupmyhmt.com/
http://www.realwear.com/configure


 

 

 
realwear.com 29 

Como determinar o olho dominante 
 
A dominância dos olhos é a tendência a preferir a utilização de um olho mais do que de outro.  É melhor usar seu olho 
dominante ao visualizar a exibição. 
 
A dominância ocular não está relacionada ao fato de ser destro ou canhoto. 
 
Para determinar qual olho é dominante: 
1. Forme um triângulo com as mãos juntas e os braços esticados. 
 

 
 

2. Com os dois olhos abertos, foque em um objeto distante (como uma lâmpada ou maçaneta) centrado no triângulo. 
3. Mantenha o foco no objeto centrado no triângulo e, sem mexer a cabeça e as mãos, feche o olho direito.  
4. Se o objeto ainda estiver no triângulo, seu olho esquerdo é o dominante.  
5. Mantenha o foco no objeto centrado no triângulo e, sem mexer a cabeça e as mãos,  

feche o olho esquerdo.  
6. Se o objeto ainda estiver no triângulo, seu olho direito é o dominante. 

 
7. Se o objeto estiver dentro do triângulo com ambos os olhos, você tem dominância ocular neutra. 
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Uso de dispositivos HMT na cabeça 
 
(verifique a disponibilidade de modelos específicos no 
site) 
 
Por padrão, os dispositivos HMT vêm com uma cinta 
removível para a cabeça. 
 

 
 
 

Em conformidade com seu EPI, os HMTs podem ser 
montados de várias formas diferentes para melhorar a 
estabilidade, o conforto e a segurança. 
 
Montagem com capacete de segurança e clipes de 
acessórios opcionais. 
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Uso na cabeça (continuação) 
 
O HMT-1Z1 pode ser montado usando uma cinta de 
três tiras. 
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Uso do HMT com um capacete de segurança 
 
Para obter clipes para capacetes de segurança, acesse shop.realwear.com. 
 

           
 
 

1. Prenda os clipes do capacete de segurança na faixa do HMT e encaixe-os no lugar. 
2. Deslize os clipes nos encaixes de acessórios do capacete de segurança; a faixa do HMT deve ficar  

fora do arnês do capacete de segurança.         
3. Coloque o capacete de segurança e, se aplicável, aperte até ficar seguro e confortável. 
4. Para remover o HMT do capacete, aperte as abas do clipe e empurre o clipe para fora do encaixe do capacete de segurança. 

 
 

Uso do HMT sem capacete de segurança 
 

 
 

Anexando a Placa Traseira 
 
O acolchoamento traseiro encaixa na faixa traseira do 
HMT; alinhe as aberturas no acolchoamento traseiro 
às cavilhas na faixa traseira do HMT e encaixe. 

 
Anexando a cinta para a cabeça 
 
Insira a extremidade da cinta na fenda interior em 
ambos os lados do HMT, conforme mostrado. Dobre a 
extremidade sobre ela mesma e prenda com o velcro. 

 

 

Uso do HMT com proteção ocular 
 
Se você usa óculos para operar computadores ou utiliza proteção ocular no trabalho, continue a usar os mesmos 
óculos de grau ou a mesma proteção ocular ao operar o HMT. Os dispositivos HMT foram projetados para funcionar 
bem sem óculos de grau nem proteção ocular, mas a RealWear recomenda o uso de proteção ocular com o HMT. 
  

http://shop.realwear.com/
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Informações básicas sobre como carregar o HMT-1Z1 
 

Carga direta do HMT-1Z1 
 
Para recarregar a bateria: 
 
1. Conecte o cabo de carga microUSB à porta microUSB localizada sob a tampa de borracha, conforme a ilustração. 

 
 
 
 
2. Conecte o cabo de carregamento ao 
carregador de parede. 
3. Conecte o carregador de parede a 
uma tomada elétrica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A luz vermelha significa que a carga da bateria está extremamente 
baixa ou esgotada. 
A luz amarela indica que a carga da bateria está inferior a 100% e a 
bateria está carregando.  
A luz verde indica que a bateria está totalmente carregada. 
 
 
Aviso: utilize apenas o carregador fornecido 
 
O cabo USB incluído no HMT-1Z1 é um cabo especial microUSB para 
transferência de dados e carregamento. Inclui um cofre que protege 
os circuitos de segurança do HMT-1Z1 contra picos de energia. 
Esses picos causam danos ao HMT-1Z1 e podem ocorrer ao 
conectar o HMT-1Z1 a computadores, carregadores de parede, 
carregadores de carro e outras fontes de energia que não sejam certificadas ou aprovadas como intrinsecamente 
seguras. É o único cabo aprovado para carregar o HMT-1Z1 e para mover arquivos de e para o HMT-1Z1. 
 
 
 
 
 
O ícone da bateria vai "enchendo" de acordo 
com o nível da carga. 
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Configuração do HMT na versão 10 
 

Configurações 
 
É possível acessar as Configurações em Meus aplicativos. Acesse Meus aplicativos e diga "CONFIGURAÇÕES". 
 

 

 

Role a página para baixo para ver mais opções. 

 
 
 
"Configurações" dá acesso a controles e recursos importantes no nível do sistema. Cada uma das seguintes opções de 
Configurações pode ser selecionada ao dizer os comandos correspondentes: 
 

• Rede e internet 

• Dispositivos conectados 
• Apps e notificações  
• Bateria 
• Tela 
• Som 

• Armazenamento  
• Segurança e local  

• Usuários e contas 
• Acessibilidade 
• RealWear 
• Sistema  
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Configuração do HMT (continuação) 
 

Configuração da tela de bloqueio 
 
O uso do recurso de bloqueio de tela do Android 
protege o dispositivo HMT contra o acesso não 
autorizado. Para configurar a tela de bloqueio, faça o 
seguinte: 
 
Etapa 1: 
Há duas formas de entrar nas Configurações.  Você 
pode dizer "PAINEL DE CONTROLES" e, em seguida, 
"MAIS CONFIGURAÇÕES".  Você também pode dizer 
"TELA INICIAL" e, em seguida, "MEUS APLICATIVOS" e 
"CONFIGURAÇÕES". 
 

 
 
Etapa 2: Diga "PARA BAIXO" e, em seguida, 
"SEGURANÇA E LOCAL". 
 

 
 
(Observação: a página Configurações será rolada para 
a última localização visitada após uma 
reinicialização.  Portanto, é possível que a página 
Configurações não seja rolada até o topo.  Estas 
instruções pressupõem que você começará no topo 
da página.) 
 
Etapa 3: Diga "BLOQUEIO DE TELA" ou selecione usando 
o comando "SELECIONAR NÚMERO DE ITEM". Na tela 
acima, o comando correto seria "SELECIONAR ITEM 3" 
 

 
 
Etapa 4: Diga a palavra "PIN" 
 

 
 
Etapa 5: Mexa a cabeça para a direita ou para a 
esquerda até que o número que você deseja 
selecionar esteja dentro do quadro.  Diga 
"SELECIONAR" para inserir esse número.   
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Etapa 6: Repita para inserir a sequência de PIN 
desejada.  O PIN pode ter de 4 a 16 dígitos.  Quando 
terminar, diga "PRÓXIMO". 
 

 
 
Etapa 7: Insira novamente o PIN para 
confirmação.  Quando terminar, diga "PRÓXIMO" ou 
"FECHAR TECLADO" e, em seguida, diga "OK". 
 

 
 
Etapa 8: Selecione a opção desejada de exibição de 
Notificações. Isso determinará se o HMT exibirá notificações 
na tela inicial quando o dispositivo estiver bloqueado. 
 

Você pode optar por visualizar todas as notificações 
ou ocultar notificações específicas.  
 
Você também pode optar por ocultar todas as 
notificações.  
O padrão é "Mostrar todo o conteúdo de notificações ". 
Basta dizer "MOSTRAR TODO O CONTEÚDO DE 
NOTIFICAÇÕES", "OCULTAR O CONTEÚDO DE 
NOTIFICAÇÕES" ou "NÃO MOSTRAR NOTIFICAÇÕES". 
 
Etapa 9: Quando terminar, diga "CONCLUÍDO". 
 
O bloqueio de tela está ativado, e o dispositivo será 
bloqueado na próxima vez que ele entrar em 
suspensão.  É possível pressionar o botão de liga/desliga 
por um segundo ou mais para bloquear o dispositivo.  Ou 
se o dispositivo estiver ocioso pelo período de tempo 
selecionado em Configurações>Tela> Suspensão. 
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Configuração do HMT (continuação) 
 

Desbloqueio do HMT 
 
Quando o bloqueio de tela está ativado, o dispositivo 
requer um número PIN ao sair do modo de suspensão 
ou ao ser reiniciado.  
 
Para desbloquear o dispositivo: 
 
Etapa 1: Pressione o botão de liga/desliga.  Quando o 
bloqueio de tela aparecer, diga “DESBLOQUEAR”. 

 
 
Etapa 2: Insira o PIN. Mexa a cabeça para a direita ou a 
esquerda para realçar números.  
 

 
 
Etapa 3: Quando o número estiver realçado, diga 
"SELECIONAR" para inseri-lo.  Repita para inserir todo o PIN. 
 
Etapa 4: Quando terminar, diga "ACEITAR" para 
desbloquear o dispositivo. O dispositivo irá para a tela 
inicial se for reinicializado ou voltará para a última tela 
aberta caso esteja saindo do modo de suspensão.  
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Configuração do HMT (continuação) 
 

Atualização do HMT versão 10 sem fio 
 
O dispositivo já está configurado para manter o 
sistema operacional atualizado por meio de 
atualizações sem uso de fios (OTA) distribuídas pela 
RealWear.  O HMT não será atualizado 
automaticamente. O usuário deve iniciar a 
atualização.   
 
Etapa 1: Ligue o HMT e conecte a uma rede Wi-Fi. 
 
Etapa 2: Navegue para Meus Aplicativos e diga " 
ATUALIZAÇÃO POR WI-FI" 
 

 
 
Etapa 3: É possível que uma atualização já tenha sido 
baixada.  Caso contrário, você pode dizer “PROCURAR 
ATUALIZAÇÕES”. 
 

 
 
 
Se já estiver atualizado, uma mensagem será exibida. 
 
Se houver uma atualização disponível, será exibida 
uma opção para baixar o pacote. 
 

Etapa 4: Diga “TRANSFERIR” ou “SELECIONAR ITEM 
(seguido do número do item)”. O download da atualização 
do software começará. O tempo de download depende do 
tamanho do pacote e da conectividade de rede. 
 

 
 

 
 
Se o download for grande, é recomendável silenciar os 
microfones.  Basta dizer "DESATIVAR 
MICROFONE".  Quando o download terminar, pressione 
brevemente o botão de ação, grande e preto, no lado do 
invólucro do HMT onde fica o braço.  Em seguida, você 
pode instalar a atualização via comandos de voz.   
 
Etapa 5: Quando o download terminar, será exibida 
uma opção para instalar agora ou mais tarde. 
 

 
 
Etapa 6: Se você disser “ATUALIZAR DEPOIS”, uma janela 
pop-up para definir o tempo de atraso da instalação será 
exibida por aproximadamente 15 segundos. 
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Você pode ajustar o tempo de atraso da instalação em 
1, 4 ou 8 horas. Se o tempo de atraso não for definido 
dentro do tempo determinado, o temporizador de 
atraso padrão é configurado para 4 horas. 
 

 
 
Etapa 7: Diga “ATUALIZAR AGORA” para instalar e 
atualizar imediatamente o software do HMT. 
 

 

Mensagens de aviso a serem observadas 
durante a atualização do software 
 
"Certifique-se de ler as seguintes mensagens de aviso 
antes de prosseguir com a atualização do software" 
 

Alerta de bateria 
"Recomendamos não usar o HMT durante a atualização 
do software. Certifique-se também de que haja pelo 
menos 30% de carga antes de instalar uma atualização." 
 

Aviso de atualização de software 
"Quando a atualização do software começa, o aviso a 
seguir é exibido". 
 

 
 
Diga "OK" para continuar com a atualização. 
 

 
 
Ao concluir a atualização, o HMT será reinicializado. 
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Configuração do HMT (continuação) 

 

Seleção do idioma da interface do HMT 
 
O HMT oferece suporte para os seguintes idiomas: 
 

1. Inglês (EUA) 
2. Francês 
3. Alemão 
4. Italiano 
5. Japonês 
6. Coreano 
7. Chinês (mandarim) 
8. Polonês 
9. Português (Brasil) 
10. Russo 
11. Espanhol 
12. Tailandês 

 
Para selecionar o idioma de interface do usuário: 
 
Etapa 1: Pressione e mantenha pressionado o botão de ação, grande e preto, no lado do invólucro onde fica o braço. 
 
Etapa 2: Todos os idiomas compatíveis são exibidos como visualização, com as bandeiras de cada país: 
 

 
 
O dispositivo percorre automaticamente a lista de idiomas e destaca um de cada vez, por aproximadamente dois 
segundos cada idioma. 
 
Etapa 3: Quando o idioma desejado estiver realçado, solte o botão de ação. O dispositivo será reconfigurado 
imediatamente para mostrar comandos somente no idioma selecionado. 
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Cartão MicroSD do HMT  
 
Você pode inserir o cartão no slot especificado e armazenar arquivos de mídia e documentos. 
 

 
 

Nome da peça  Ação  

1 Porta do slot do cartão MicroSD  Cobre o slot do cartão MicroSD. Abra esta porta para inserir/remover o cartão 
micro SD.  

2 Desparafuse para abrir o slot do 
cartão MicroSD  

Segure a porta do slot do cartão MicroSD. Desaperte para abrir a porta usando 
uma chave de fenda Phillips #00.  

 

Como inserir um cartão MicroSD: 
 
Etapa 1: Desaperte a porta do slot do cartão MicroSD e 
puxe as bordas para abrir. 

 
 
Etapa 2: Abra a porta do slot do cartão MicroSD e 
mantenha-a aberta com o seu polegar. 
 

 
 
Etapa 3: Desbloqueie o compartimento metálico e gire-
o para fora para abrir. 
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Etapa 4: Insira o cartão MicroSD no compartimento 
conforme mostrado a seguir. 
 

 
 
Etapa 5: Feche o compartimento e deslize-o para a 
esquerda para travar. 
 

 

Etapa 6: Feche a porta do slot do cartão MicroSD. 
 

 
 
Etapa 7: Insira o parafuso novamente e aperte para fixar. 
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Configuração e uso de um cartão MicroSD 
 
Realize o procedimento a seguir para configurar o cartão MicroSD.  Ao ser instalado pela primeira vez, o cartão requer 
formatação. 
 
Etapa 1: Diga "MOSTRAR NOTIFICAÇÕES".  Uma das 
notificações deve ser uma mensagem sobre o cartão 
SD.  Espera-se que a mensagem informe que o cartão 
não é compatível, mas isso significa que ele precisa 
ser formatado.  Siga as etapas nesta página para 
formatar e configurar o cartão.   
 

 
 
Etapa 2: Use o comando "SELECIONAR NÚMERO DE 
ITEM" para selecionar o número da notificaçãoe 
configurar o cartão MicroSD.  Em seguida, diga 
"OPEN". 
 

 
 

 
 

Etapa 3: Diga "USAR COMO ARMAZENAMENTO 
PORTÁTIL" 
 
Etapa 4: Diga "PRÓXIMO" 
 

 
 
Etapa 5: Diga "LIMPAR E FORMATAR".  O andamento 
da formatação do cartão MicroSD é exibido.  
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Configuração do cartão MicroSD 
(continuação) 
 
Etapa 6: Quando terminar, diga "CONCLUÍDO". 
 

 
 
Etapa 7: Agora habilite o cartão como o 
armazenamento padrão.  Diga "MEUS CONTROLES" 
 
Etapa 8: Diga "MAIS CONFIGURAÇÕES" 
 
Etapa 9: Diga "PARA BAIXO" e, em seguida, 
"REALWEAR" 
 

 
 

 
 
Etapa 10: Diga "MODO DE ARMAZENAMENTO" para 
alternar entre o armazenamento local e o cartão 
SD.  Quando a alternância do modo de 
armazenamento indicar que está ativado e estiver 
indicando "SD Card", o cartão SD estará pronto para 
usar. 
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Cuidados com o dispositivo HMT 
 

Desligamento do HMT 
 
A RealWear recomenda desligar o dispositivo HMT quando não estiver em uso para poupar a bateria e garantir que o 
dispositivo tenha uma vida útil longa. Há duas formas de fazer isso: 
 
A. Sem uso das mãos 
1. Diga "MEUS CONTROLES" 
2. Diga “OPÇÕES DE ENERGIA” 
3. Diga “DESLIGAR” 
 
B. Manual 
1. Basta pressionar e manter pressionado por três segundos o botão prateado de liga/desliga no lado do dispositivo onde 

fica o braço. 
2. Solte o botão de liga/desliga assim que ouvir o sinal sonoro.  
3. Uma tela indicando o desligamento será exibida por alguns segundos, e o dispositivo desligará.  
 

Reinicialização do HMT 
 
A. Sem uso das mãos 
1. Diga "MEUS CONTROLES" 
2. Diga “OPÇÕES DE ENERGIA” 
3. Diga “REINICIAR” 
 
B. Manual 
1. Siga estas etapas para desligar o dispositivo 
2. Depois que o dispositivo estiver totalmente desligado e a luz que indica ligado/desligado estiver apagada, 

pressione e mantenha pressionado o botão de liga/desliga por 3 segundos. O dispositivo será reiniciado.   
 

Como colocar o HMT em suspensão e voltar a ativá-lo 
 
A. Sem uso das mãos 
1. Diga "MEUS CONTROLES" 
2. Diga “OPÇÕES DE ENERGIA” 
3. Diga “DORMIR AGORA” 
4. Quando o dispositivo está em suspensão, uma única e breve pressão no botão de liga/desliga ativa o HMT. 
 
B. Com uso das mãos: 
• Pressione o botão de liga/desliga brevemente (menos de um segundo) e solte para colocar o dispositivo em 

suspensão ou ativá-lo. 
 
 
 

Armazenamento do HMT 
 
O HMT-1 e o HMT-1Z1 são robustos; mesmo assim, para garantir uma vida útil longa: 
 
Quando o dispositivo não estiver em uso, desligue-o ou coloque-o em suspensão. 
 
1. Guarde o dispositivo HMT em um lugar fresco e seco. 
2. Coloque o dispositivo em uma superfície plana ou pendure-o de forma segura em uma parede.   
3. Se estiver montado, você poderá manter o dispositivo HMT conectado ao capacete de segurança ou capacete de 

segurança com aba frontal conforme a necessidade. 
 
  



 
Guia do usuário do HMT-1Z1 
 

RealWear, Inc. Copyright 2019 46 

Cuidados com o HMT (continuação) 
 

Limpeza do dispositivo HMT 
 
Siga estas instruções para limpar diversas áreas do HMT-1 ou HMT-1Z1: 
 
• Já que o HMT é à prova d'água, ele pode ser limpo com um pano úmido e um sabão suave.  Ao limpar, verifique se que 

todas as tampas estão bem firmes.  O HTM nunca deve ser mergulhado em líquidos.   
• Também é possível usar lenços com álcool isopropílico para limpar e esterilizar ligeiramente as superfícies duras do 

HMT. Seque as superfícies ou deixe secar naturalmente.   
• Tela e vidro da câmera: use um pano padrão de microfibra para limpar as partes de vidro. Para obter as imagens mais 

nítidas, você pode usar um produto específico para limpeza de telas. 
• Partes de tecido: no uso normal, é normal que a cinta superior e o acolchoamento traseiro para cabeça acabem se 

desgastando e sendo substituídos.  Você encontra cintas e acolchoamentos para substituição no site 
http://shop.realwear.com.  Podem ser limpos com lenços com álcool, mas o excesso de limpeza pode acelerar o 
desgaste.  

• Bateria: se a bateria ficar suja, limpe-a com um pano seco ou umedecido com álcool.  Se estiver suja, pode ser limpa 
com um pano, cotonetes, escova de dentes e álcool, se necessário.  Os contatos não devem apresentar corrosão.  Se a 
bateria aparentar estar muito danificada, substitua-a imediatamente.   

• Bateria: mantenha a bateria sempre seca.  Se a bateria for exposta à umidade excessiva, o indicador em seu invólucro 
ficará vermelho.  Se o indicador estiver vermelho, a garantia será anulada e a bateria deverá ser descartada 
imediatamente de forma adequada.   

 

Limpeza dos acessórios do HMT 
 

• Clipes para capacete de segurança: os clipes para montagem em capacete de segurança são feitos de plástico e 
podem ser limpos com água ou lenços com álcool. Dica: é possível usar palitos de dente para tirar o pó das áreas 
difíceis de alcançar. 

• Cinta de três tiras: a cinta de três tiras é feita de plástico e tecido. Pode ser limpa com lenços com álcool, mas o 
excesso de limpeza pode acelerar o desgaste. Você encontra cintas para substituição no site 
http://shop.realwear.com. 

• Protetores auditivos intra-auriculares: os protetores auditivos intra-auriculares da RealWear são componentes 
eletrônicos com conectores metálicos. Não é recomendável limpar os protetores em si. Esfregar com um pano 
seco ou ligeiramente úmido deve ser suficiente.  O excesso de umidade pode danificar os alto-falantes. 

• Pontas de espuma para os protetores auditivos intra-auriculares: as pontas de espuma para os protetores intra-
auriculares são feitas de espuma viscoelástica. Você pode limpar com um pano seco. O excesso de umidade pode 
danificar a espuma.  As pontas de espuma são consideradas consumíveis. Espera-se que acabem precisando ser 
substituídas.   

• É possível comprar peças para substituição no site http://shop.realwear.com. 
 
  

http://shop.realwear.com/
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Modos de interação do HMT 
 

Controle por gestos 
 

Controle de listas com gestos de cabeça 
 
Algumas interfaces utilizam movimentos de cabeça 
para navegar em opções. 
 

 
Exemplo da interface Painel de Controles. 

 

Ativar Rolagem 
 
Em telas com visualização de rolagem, você pode 
dizer o comando "ATIVAR ROLAGEM". 
 

 
 

 
 
Essa ação ativará a rolagem vertical com a cabeça em 
interfaces de usuário com listas, como o menu de 
configurações, que substituirá os comandos "para 
cima" e "para baixo". 
Quando estiver em uso, se você olhar para baixo, a tela 
rolará uma página por vez. 
 
Para parar a rolagem, deixe a cabeça em uma  
posição centralizada, ou seja, olhe para frente. 
Quando quiser parar de usar esse gesto e voltar a 
utilizar os comandos "para cima" e "para baixo", diga 
"DESATIVAR ROLAGEM". 
 
Isso é extremamente útil para rolar até o fim de uma 
lista; quando chegar ao fim, diga rapidamente 
"DESATIVAR ROLAGEM".
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Interação com o HMT (continuação) 

 

Teclado de fala 
ATUALIZADA PARA VERSÃO 10.4.0 
 
O teclado de fala é o método padrão para inserir texto em campos de texto usando o HMT-1 ou o HMT-1Z1. 
Sempre que uma tela de entrada de texto é focada ou selecionada, o teclado sem uso das mãos é exibido sobrepondo 
parte do aplicativo. 
 

 
 
O teclado de fala fornece vários métodos de entrada: 

• Teclado de Digitação Normal 

• Teclado de Digitação Segura 

• Teclado no modo ABC 

• Scan Code 

• Dictation 
 

Teclado de Digitação Normal 
Você pode dizer os comandos fonéticos referentes às letras individualmente ou em grupo.  Por exemplo: você pode 
inserir um caractere por vez dizendo "ROMEU" e, em seguida, dizendo "ECO" assim que o caractere "R" tiver sido 
registrado ou pode inserir com um comando tantas letras quantas forem necessárias.   
 
EXEMPLO: se você disser "ROMEU ECO ALFA LIMA WHISKY ECO ALFA ROMEU" sem pausas, a palavra "realwear" será 
inserida no campo de texto. 
Para alternar para o teclado numérico, diga "NÚMEROS". 
Para alternar para o teclado de símbolos, diga "SÍMBOLOS". 
 

Teclado de Digitação Segura 
O Teclado de Digitação Segura aparece quando um campo de senha é selecionado.  Isso significa que os comandos 
fonéticos de fala são desativados e você deve usar os movimentos da cabeça, esquerda ou direita, para destacar um 
caractere.  Quando o caractere desejado está no quadrado do foco, diga "SELECIONE" para escolher essa letra. 
 

Scan Code 
O comando de voz "ESCANEAR CÓDIGO" abre o leitor de código de barras e permite que o usuário leia um código QR 
para entrada em teclado remoto usando o aplicativo RealWear Companion em um celular. Isso é conveniente para 
senhas e strings de texto longas.  Basta abrir o aplicativo RealWear Companion, selecionar "Teclado Remoto", inserir o 
texto e tocar no código QR.  No teclado do HMT, diga "ESCANEAR CÓDIGO" e, em seguida, leia o código QR na tela do 
seu celular.  Também é possível acessar a opção "ESCANEAR CÓDIGO" dizendo "MAIS OPÇÕES". 
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Teclado de fala (continuação) 
 
Dictation 
Para a entrada por conversão de fala em texto, diga "DITADO" e, em seguida, comece de imediato a falar 
normalmente.  O ditado é baseado em nuvem em todos os idiomas. Portanto, pode haver necessidade de conexão à 
internet.  Alguns idiomas oferecem suporte para ditado local.  Também é possível acessar a opção "DITADO" dizendo 
"MAIS OPÇÕES".  Para obter mais informações, acesse www.realwear.com/support.   
 
OBSERVAÇÃO: se o teclado ficar oculto ou for fechado acidentalmente, use o comando "SELECIONAR NÚMERO DE 
ITEM" para selecionar o campo de texto novamente. O teclado de fala reaparecerá.  
Se você está inserindo uma senha para autenticação de Wi-Fi, basta dizer "SENHA" para ativar o teclado de fala. 
 

Modo ABC 
Apresentado como um novo recurso na Versão 10.4.0, o Modo ABC para o teclado de fala é um método alternativo de 
inserir dados nos campos de texto. Para situações de entrada de texto maiores, o Modo Ditado pode ser uma opção 
melhor e mais rápida. 
Nota: atualmente, há suporte apenas para o inglês neste modo - outros idiomas podem funcionar em diversos graus, 
mas não estão otimizados para este modo e podem causar problemas para o usuário.  
 
Para inserir o Modo ABC, basta dizer "MODO ABC" enquanto o campo de entrada de texto estiver ativo. 
 

 
 
Para inserir letras diga "CARTA (letras desejadas aqui)"; por exemplo "CARTA T X T R Y" para inserir a cadeia de 
caracteres 'txtry'. Para inserir números diga "NÚMERO (números desejados aqui)"; por exemplo "NÚMERO NOVE CINCO 
DOIS" para inserir o número '952'. A mudança entre maiúsculas e minúsculas, a adição de espaços ou a adição de 
números precisará de uma pausa na cadeia de caracteres do texto ou reutilização dos comandos, conforme 
necessário.   
 
Exemplo estendido: 
Para inserir o texto "Amostra de texto 324", o usuário deve dizer "TECLA SHIFT", "CARTA S", "CARTA A M P L E", 
"SÍMBOLO BARRA DE ESPAÇO", "CARTA T E X T ", SÍMBOLO BARRA DE ESPAÇO, "NÚMERO TRÊS DOIS QUATRO". 
 

  
 

http://www.realwear.com/support
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A qualquer momento, o usuário pode alternar para outros modos de entrada, simplesmente dizendo o comando 
apropriado conforme exibido. Por exemplo, diga "LETRAS" para voltar para a rolagem do modo de entrada de letra. 
 
Comandos de Voz Relacionados ao Teclado 
 

Comando de voz  Ação  

"DIGITAÇÃO 
SEGURA" 

Alterna para o modo de Digitação Segura 

"DIGITAÇÃO 
NORMAL" 

Alterna para o modo de Digitação Normal 

“ESCANEAR 
CÓDIGO”   

Permite que o usuário leia um código QR para inserir texto 
Para definir o nível de zoom para uma leitura clara, diga " Nível de zoom 1-5". Por exemplo, para definir o 
nível de zoom para 3, diga " Nível de zoom 3".  

“DITADO” Ativa o ditado e permite que o usuário insira texto com base no reconhecimento de voz.  

"NÚMEROS" Alterna para o teclado numérico 

"SÍMBOLOS" Alterna para o teclado de símbolos 

"LETRAS" Alterna para o teclado de letras 

“ACEITAR” Aceita as informações inseridas e navega para a próxima tela na sequência.  

“BARRA DE 
ESPAÇO” 

Insere um espaço único.  

“RETROCESSO” Exclui o último caractere.  

“LIMPAR TEXTO” Limpa o texto na caixa de entrada.  

“CAPS LOCK” Alterna entre letras maiúsculas e minúsculas 

“MODO ABC” Alterna para o teclado do Modo ABC. 

“CARTA [a-z]” Inicia uma cadeia de caracteres de texto conforme falada pelo usuário. Por exemplo, a “CARTA X Z Y” 
vai inserir o texto ‘xzy’ no campo. 

“NÚMERO [0-9]” Inicia uma cadeia de caracteres de número conforme falada pelo usuário. Por exemplo, “NÚMERO 4 7 
2” vai inserir o número ‘472’ no campo. 

“SÍMBOLO [?]” Inicia uma cadeia de caracteres de símbolo conforme falada pelo usuário. Por exemplo, “SÍMBOLO 
SUBLINHADO DÓLAR CITAR” vai inserir ‘_$”’ no campo 

"MAIS OPÇÕES" Exibe os comandos "DIGITAÇÃO NORMAL"/"DIGITAÇÃO SEGURA", "DITADO" e "ESCANEAR CÓDIGO" 

"FECHAR 
TECLADO" 

Fecha o teclado de fala 

“MOSTRAR AJUDA” Exibe janela pop-up com a ajuda para comandos associados à tela atual. 
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Interação com o HMT (continuação) 
 

Controle por voz 
 

Apresentação do WearHF™ 
O WearHF™ é uma solução de software inovadora que permite usar o RealWear HMT como um dispositivo operado sem as mãos. 
É fácil de usar e repleto de funções intuitivas.  
 

Reconhecimento de voz - Diga o que você vê 
Os dispositivos HMT funcionam com base no reconhecimento de voz. Em vez de pressionar ou tocar um botão de controle na 
tela, tudo o que é preciso fazer é falar o nome do respectivo controle. Os dispositivos HMT usam a tecnologia mais recente de 
cancelamento de ruído avançado e reconhecimento de voz que funcionam até nos ambientes ruidosos mais severos. Ele 
consegue reconhecer muitos idiomas e acentos diferentes, e pode detectar o comando mesmo se falado em voz baixa. 
 
Todos os comandos associados à tela específica devem ser exibidos claramente na tela, geralmente em LETRAS 
MAIÚSCULAS. Você pode operar o dispositivo falando o nome de qualquer controle. Por exemplo, a tela inicial tem 
ícones grandes com os seus respectivos nomes, como "MEUS APLICATIVOS" ou "MEUS ARQUIVOS". Para acessar 
esses aplicativos, é possível dizer o nome do aplicativo e a tela correspondente é aberta. 
 

 
 

Ajuda em qualquer momento 
Você pode acessar as informações de ajuda relativas aos comandos associados a uma tela específica por meio do 
comando “MOSTRAR AJUDA”. O comando “MOSTRAR AJUDA” é exibido em todas as telas. A tela de ajuda é exibida como 
uma janela pop-up. Você pode dizer o comando que desejar ou dizer "OCULTAR AJUDA" para fechar a janela pop-up.  O HMT 
continuará escutando esses comandos e respondendo a eles até mesmo quando a janela da ajuda estiver fechada.   
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Voz (continuação) 
 
Alternar reconhecimento de voz 
 
Às vezes, o controle na tela não tem nome, é um botão de 
rolagem sem rótulo ou um arquivo de nome 
impronunciável, como 3454-x.pdf.  O WearHF™ propõe 
automaticamente um comando de voz alternativo e atribui 
um número. Esse número é exibido ao lado do respectivo 
controle na tela. Para recuperar os números de controle 
específicos referentes à tela, diga “MOSTRAR AJUDA”. 
Para selecionar um controle específico, use o número 
atribuído a ele. Por exemplo, você pode dizer “SELECIONAR 
ITEM 1” para selecionar o item associado ao número 1. 
 
Tenha em mente que alguns números de comandos 
podem ser ocultos por um comando MOSTRAR 
AJUDA, já que ele pode trazer tanto o pop-up com o 
rótulo do comando quanto os números do comando 
de voz alternativo.  Quando você diz "OCULTAR 
AJUDA", os números dos comandos permanecem na 
tela por alguns instantes, para que você veja os itens 
atrás da janela pop-up.  
 

 
 

Silenciar microfone 
Para parar o reconhecimento de voz, diga “DESATIVAR 
MICROFONE”. O dispositivo não responderá aos 
comandos de voz enquanto o microfone estiver silenciado, 
e um sinal de aviso vermelho é exibido na tela. 
 
Para reiniciar o reconhecimento de voz, toque uma vez 
no botão de ação na lateral do dispositivo, que fica 
bem em frente ao botão de liga/desliga. 

 

 
 

Rolar para cima e para baixo 
Em telas com visualizações de rolagem, você pode 
rolar a tela usando os comandos de voz a seguir. 
 

Comando de 
voz  

Ação  

“PARA CIMA” Navega 1 página para cima.  

“PARA BAIXO” Navega 1 página para baixo.  

“PARA 
ESQUERDA”  

Navega 1 página para a 
esquerda. 

“PARA 
DIREITA”  

Navega 1 página para a direita.  

“MOSTRAR 
AJUDA”  

Exibe janela pop-up com a 
ajuda para comandos 
associados à tela atual. 

 
Por exemplo, na página Configurações, podemos usar 
o comando de voz “PARA BAIXO” para rolar para baixo 
e “PARA CIMA” para rolar para cima. 
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Visão geral do software do HMT versão 10 
 

Tela inicial 
 
A tela inicial é a principal visualização de interface com o usuário e painel do HMT. É nessa tela que você entra ao ligar 
o HMT. 
 
A tela inicial permite que os usuários do HMT acessem rapidamente arquivos e os principais aplicativos e, ao mesmo 
tempo, fornece informações úteis, como horário, data, Wi-Fi e status da bateria. 
 
Acesse os principais aplicativos diretamente da visualização inicial simplesmente dizendo o que você vê. Para abrir os 
aplicativos, basta dizer os comandos correspondentes: 
 

 
"MEUS APLICATIVOS" 
 
 
 
 "MINHA CÂMERA" 
 

 
 
"MEUS ARQUIVOS" 
 

 
 
Dica: 

• Volte rapidamente para a tela inicial a qualquer momento usando o comando de voz global "TELA INICIAL". 

• Também é possível tocar o botão de ação uma vez para voltar à tela inicial quando necessário. 

• Observação: é possível que a sua organização tenha modificado a tela inicial, acrescentando ou retirando alguns 
dos ícones de abertura.   

 

 
Tela inicial do HMT 

 

Acesso à tela inicial 
Para acessar a tela inicial de qualquer parte do sistema, diga “TELA INICIAL”. 
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Tela inicial (continuação) 
 
Botões de controle 
Você pode acessar os vários aplicativos ativando os seguintes controles fornecidos na tela inicial. 
 

Comando de voz  Ação  

“MEUS APLICATIVOS”  Lança o iniciador de aplicativos para ver e acessar todos os aplicativos instalados no 
dispositivo.  

“MINHA CÂMERA”  Inicia a câmera.  

“MEUS ARQUIVOS”  Inicia o gerenciador de arquivos para acessar facilmente documentos, vídeos, fotos e 
outros arquivos. 

"MOSTRAR AJUDA" Abre o painel de ajuda. 

"MEUS ARQUIVOS" Inicia o Painel de Controle para facilitar o acesso a algumas configurações usadas 
frequentemente 

"MOSTRAR NOTIFICAÇÕES" Inicia e exibe notificações recentes. 

 
Visualização inicial com o painel Ajuda ativo: 
 

 
 
Quando o Painel de Ajuda estiver aberto, diga "OCULTAR AJUDA" para ocultá-lo. 
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Visão geral do software (continuação) 

 

Meus Aplicativos 
 
 

 
 
Com Meus Aplicativos, os usuários do HMT podem 
acessar os aplicativos instalados. 
 
Os aplicativos fornecidos por padrão são: 

• Sobre o dispositivo 

• Leitor de Código de Barras 

• Configuração 

• Arquivos 

• Minha Câmera 

• Painel de Controles 

• Meus Arquivos 

• Configurar 

• Atualização por Wi-Fi 
 
Visualização da interface de usuário Meus Aplicativos. 
 

 
 

Você pode ativar qualquer aplicativo apenas dizendo o 
nome dele (conforme está escrito debaixo do seu 
ícone), mesmo que o ícone não esteja totalmente 
visível. Por exemplo, para iniciar a câmera, diga 
“MINHA CÂMERA”.  
 
Você também pode iniciar um aplicativo dizendo o 
número associado ao aplicativo. Por exemplo, para 
iniciar um aplicativo com o número de item 8, você diz 
“SELECIONAR ITEM 8”. É possível ver até dez 
aplicativos em uma única tela. Para percorrer e 
visualizar outros aplicativos, mova a cabeça para a 
esquerda ou para a direita. 
 
Para ver comandos de voz contextuais, diga 
"MOSTRAR AJUDA". 
 

 
 
O menu de ajuda permanecerá ativo até que você o 
dispense dizendo “OCULTAR AJUDA”. 
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Visão geral do software (continuação) 
 

Aplicações recentes 
 
Para navegar nos aplicativos recentes, diga "APLICACIONES RECIENTES" em qualquer tela. 
Depois de alguns instantes, aparecerão números no canto superior direito de cada aplicativo aberto. 
 
 

 
 
 
Use os comandos "PARA BAIXO" e "PARA CIMA" para rolar as telas nos aplicativos abertos. 
 
Para selecionar um arquivo para abrir, você diz o nome dele ou usa o comando "SELECIONE ITEM NÚMERO" fazendo 
referência ao número no canto superior direito. 
 
Para dispensar um aplicativo da lista, diga "DISPENSAR ITEM NÚMERO". Para dispensar todos, diga "DISPENSAR TODOS" 
 
Comandos de voz referentes a aplicativos recentes 
 

Comando de voz Ação 

“APLICATIVOS RECENTES”  Exibe a lista de todos os aplicativos que estão sendo executados em segundo 
plano, juntamente com o número do item associado a cada aplicativo. 

“PARA CIMA” Rola para a página anterior da lista de aplicativos recentes. 

“PARA BAIXO” Rola para a página seguinte da lista de aplicativos recentes. 

“SELECIONAR ITEM 1”, “SELECIONAR 
ITEM 2”, “SELECIONAR ITEM 3”… 

Abre o aplicativo associado ao número de item especificado. 

“DISPENSAR ITEM 1”, “DISPENSAR ITEM 
2”, “DISPENSAR ITEM 3” 

Interrompe o aplicativo correspondente ao número de item especificado. 
Por exemplo, para interromper o aplicativo associado ao número de item 5, diga 
“DISPENSAR ITEM 5”. 

"DISPENSAR TODOS" Interrompe todos os aplicativos em execução. 

“MOSTRAR AJUDA” Exibe comandos adicionais. 
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Visão geral do software (continuação) 
 

Meus Arquivos 
 

 
 
Visualize arquivos de documentos, fotos e vídeos armazenados localmente ou em um cartão MicroSD instalado 
usando o aplicativo Meus Arquivos. 
Inicie Meus Arquivos a partir da Tela Inicial ou de Meus Aplicativos. 
 
A visualização Meus Arquivos exibe um conjunto de pastas para: 
 

 
“MINHA MÍDIA” 
 
 
“MINHAS FOTOS” 
 
 
“MEUS DOCUMENTOS” 
 

 
 

 
Tela Meus Arquivos 

 
Na visualização Meus Arquivos, diga "MAIS OPÇÕES" para abrir o painel de opções e acessar a ferramenta Escanear Marcador. 
 

 
 
Em Meus Arquivos, diga "ARQUIVOS RECENTES" para ter uma referência rápida a qualquer arquivo aberto recentemente. 
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Meus Arquivos (continuação) 
 

Minhas Fotos 
 

 
 
Minhas Fotos contém todos os arquivos de fotos 
organizados em pastas de acordo com os formatos 
compatíveis. Por padrão, será exibida uma pasta 
chamada Câmera.  Contém imagens capturadas no 
aplicativo Câmera do HMT. 
 

 
 
Abra Minhas Fotos na visualização Meus Arquivos. 
 

 
 
 

 
 
O comando "MAIS OPÇÕES" fornece acesso a um 
recurso de classificação para ajudar a gerenciar arquivos 
de fotos. Abra o painel de opções na visualização Minhas 
Fotos. 
 

 
 
A pasta Câmera contém uma lista de arquivos de 
fotos. Navegue nas imagens olhando para a esquerda 
ou para a direita e, em seguida, selecione com o 
comando "SELECIONE ITEM NÚMERO" para abrir o 
arquivo. 
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Meus Arquivos (continuação) 
 

Minha Mídia 
 

 
 
A pasta Câmera contém uma lista de arquivos de 
vídeo gravados com o HMT. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Meus Documentos 
 

 
 

 
 
Acesso às funções do Navegador de Arquivos 
 

Comando de 
voz  

Ação  

“MINHA MÍDIA” Exibe os arquivos armazenados 
na pasta Vídeos e os vídeos 
gravados usando a câmera do 
HMT e armazenados na pasta 
DCIM. 
Os formatos de arquivo 
compatíveis são: MP3, WAV, AVI, 
MP4, WEBM.  

“MEUS 
DOCUMENTOS” 

Exibe os arquivos armazenados 
na pasta Documentos.  
O formato de arquivo compatível 
é: PDF 

"MINHAS 
FOTOS" 

Exibe os arquivos armazenados 
na pasta de fotos e as fotos 
capturadas com a câmera do 
HMT. 

"ARQUIVOS 
RECENTES" 

Exibe os arquivos recentes. 

“VOLTAR UM 
NÍVEL” 

Navega para a pasta anterior na 
árvore de pastas. 

“MOSTRAR 
AJUDA” 

Exibe comandos adicionais. 

"MAIS OPÇÕES" Exibe opções contextuais para 
cada visualização. 
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Meus Arquivos (continuação) 

 

Meus Documentos 
 

  
 
Meus Documentos   
 

  
 
Minhas Fotos 
 
Você pode abrir arquivos PDF e arquivos de imagem usando o 
visualizador de documentos com controle sem uso das mãos. 
Se você seleciona um arquivo PDF ou de imagem em Meus 
Documentos ou Minhas Fotos, ele é aberto com o aplicativo 
Visualizador de Documentos.  
 
Abra um arquivo usando o comando "SELECIONE ITEM 
NÚMERO" ou dizendo o nome do documento sem a extensão 
do arquivo. 
 

 
 

 
 

Zoom e Panorâmica 
 
Para aproximar, diga "NÍVEL DE ZOOM 2" ou qualquer 
número de 1 a 5. "NÍVEL DE ZOOM 5" aproxima ao 
máximo.  Quando o nível de zoom de um documento é 
maior do que 1, você pode mexer a cabeça para ver 
diversas áreas do documento. 

Aparecerá uma miniatura no canto superior esquerdo 
da tela, com um retângulo roxo representando a 
visualização atual. 
   

 
 
Se quiser travar a localização do documento, diga 
"CONGELAR JANELA".  Em seguida, você pode mexer 
a cabeça com a visualização congelada.   
 
Para voltar à panorâmica, diga "CONTROLAR JANELA".   
É possível aproximar e afastar até mesmo quando a 
visualização está congelada. 
Para voltar a uma janela com zoom no centro exato, diga 
"REDEFINIR JANELA".   
 
Funções do visualizador de documentos 
 

Comando de 
voz  

Ação  

“NÍVEL DE 
ZOOM 1-5" 

Amplia a exibição do documento definindo 
o nível para o valor específico - 1 a 5. 

“CONGELAR 
JANELA” 

Impede que o documento role em resposta 
aos gestos da cabeça. 

“CONTROLAR 
JANELA” 

Descongela o documento e permite a 
rolagem do documento em resposta aos 
gestos de cabeça. 

"REDEFINIR 
JANELA" 

Move a janela com zoom para o centro da 
imagem ou do documento em tamanho 
original. 

"VER 
ANTERIOR" 

Muda para o documento anterior. 

"VER 
PRÓXIMO" 

Muda para o documento seguinte. 
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Meus Documentos (continuação) 
 

Visualização de Documentos com Várias 
Páginas 
 

 
 

Para visualizar documentos com várias páginas, é 
preciso usar os seguintes controles de navegação. 
 

Comando de voz  Ação  

“IR PARA PÁGINA 1",“IR 
PARA PÁGINA 2",“IR 
PARA PÁGINA 3"... 

Rola para a página especificada. 
Por exemplo, para ir à página 5, 
diga“Ir para página 5”. 

“PRÓXIMA PÁGINA" 
"PÁGINA ANTERIOR" 

Rola para a página 
seguinte/anterior. 

"MARCADORES DE 
PÁGINA" 

Exibe os marcadores atualmente 
salvos no dispositivo para o 
documento aberto. 

"MOSTRAR AJUDA" Exibe comandos adicionais. 
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Visão geral do software (continuação) 

 

Reprodutor de Mídia 
 

 
 
Minha Mídia 
 
Se você seleciona um arquivo de áudio ou vídeo em Minha 
Mídia, ele é reproduzido com o reprodutor de mídia. 
 
Visualize ou abra os arquivos que você capturou com 
o HMT navegando na pasta Câmera. 
 

 
 
Selecione um arquivo com o comando "SELECIONAR 
NÚMERO DE ITEM".  Por exemplo, para selecionar o 
terceiro item, diga "SELECIONAR ITEM 3" 
 
Reprodução de um arquivo de vídeo no Media Player: 
 
 
 
 

 
 
Comandos do Media Player para reprodução de vídeos: 
 

Comando de 
voz  

Ação  

"AVANÇAR 
VÍDEO" 

Avança o vídeo em 30 
segundos. 

"REBOBINAR 
VÍDEO" 

Rebobina o vídeo em 30 
segundos. 

"PARAR VÍDEO" Interrompe o vídeo e vai para a 
tela Minha mídia. 

"PAUSAR 
VÍDEO" 

Pausa o vídeo durante a 
reprodução. 

"REPRODUZIR 
VÍDEO" 

Reproduz o vídeo pausado. 

"SELECIONE 
VOLUME 1-10" 

Define o nível de volume 
padrão do dispositivo para o 
valor especificado. Por 
exemplo, para ajustar o 
volume para 3, diga 
“SELECIONAR VOLUME 3”. 

"MOSTRAR 
AJUDA" 

Exibe comandos adicionais. 

 
  



 

 

 
realwear.com 63 

Reprodutor de Mídia (continuação) 
 
Reprodução de um arquivo de áudio no Media Player: 
 

 
 

 
 

Comandos do Media Player para reprodução de áudio: 
 

Comando de voz Ação 

"AVANÇAR ÁUDIO" Avança o áudio em 30 segundos. 

"REBOBINAR ÁUDIO" Rebobina o áudio em 30 segundos. 

"PARAR ÁUDIO" Interrompe o áudio e passa para a 
tela Minha mídia. 

"PAUSAR ÁUDIO" Pausa o áudio durante a 
reprodução. 

"REPRODUZIR ÁUDIO" Reproduz o áudio pausado. 

"SELECIONE VOLUME 1-
10" 

Define o nível de volume padrão do 
dispositivo para o valor 
especificado. Por exemplo, para 
ajustar o volume para 3, diga 
“SELECIONAR VOLUME 3”. 

"MOSTRAR AJUDA" Exibe comandos adicionais. 

 
  



 
Guia do usuário do HMT-1Z1 
 

RealWear, Inc. Copyright 2019 64 

Visão geral do software (continuação) 
 

Excluindo arquivos do 
gerenciador de arquivos 
 
É possível excluir os arquivos nas pastas Minha Mídia, 
Meus Documentos ou Minhas Fotos. 
 
Para excluir um ou mais arquivos, 
Etapa 1: Vá para a pasta Minha Mídia/Meus 
Documentos/Minhas Fotos. 
 

 
 
Etapa 2: Diga "MAIS OPÇÕES" 
 

 
 
Etapa 3: Diga “MODO DE EDIÇÃO”. A tela Editar com a 
opção de selecionar um ou mais arquivos é exibida. 
 

 
 

Etapa 4: Para selecionar um arquivo específico, é preciso 
usar o número atribuído a ele. Por exemplo, é possível dizer 
“SELECIONE ITEM 3”, para selecionar o terceiro arquivo ou 
“SELECIONE ITEM 5” para selecionar o quinto. 
 

 
 
Etapa 5: Repita tantas vezes quantas forem 
necessárias para selecionar vários arquivos. 
 
Etapa 6: Para selecionar todos os arquivos, diga 
"SELECIONE TODOS OS ITENS". 
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Exclusão de Arquivos (continuação) 
 
Etapa 7: Para excluir os arquivos selecionados, diga 
“ELIMINAR SELECIONADOS” e “CONFIRMAR 
ELIMINAÇÃO”. 
 

 
 

Etapa 6: Para cancelar a exclusão e manter os 
arquivos, diga “CANCELAR”. 
 

 
 
Lista de opções de comandos 
 

Comando de voz  Ação  

"ORDENAR 
ARQUIVOS" 

Abra o submenu de 
classificação de arquivos. 

“MODO DE 
EDIÇÃO” 

Abra o submenu de edição de 
arquivos. 

 
Meus Documentos - Lista de Comandos do Modo de Edição 
 

Comando de voz  Ação  

"MAIS OPÇÕES" Abra o painel Opções. 

“SELECIONE ITEM 1”, 
“SELECIONE ITEM 2”… 

Selecione um item pelo 
número. 

"SELECIONAR TODOS OS 
ITENS" 

Selecione todos os 
itens. 

“ELIMINAR 
SELECIONADOS” 

Exclua itens 
selecionados. 

" CONFIRMAR 
ELIMINAÇÃO” 

Confirme a exclusão do 
item selecionado. 
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Visão geral do software (continuação) 

 

Minha Câmera 
 

 
 
Minha Câmera é um aplicativo usado para tirar 
fotografias e gravar vídeos sem uso das mãos. 
 
Na tela inicial ou na tela Meus Aplicativos, diga 
"MINHA CÂMERA" para iniciar o aplicativo Minha 
Câmera.  Quando o aplicativo Minha Câmera for 
iniciado, uma visualização ao vivo da entrada óptica da 
câmera do HMT ficará visível no pod da tela do HMT. 
 
 
 

 
 
A tela HUD da Câmera fornece uma variedade 
completa de controles e configurações. 
 

• Gravar vídeo 

• Tirar foto 

• Meus Arquivos 

• Visualização da foto 

• Nível de exposição 

• Nível de zoom 

• Proporção da tela 

• Resolução de imagem 

• Resolução de vídeo 

• Taxa de quadros 

• Estabilização de imagem 

• Foco manual 

• Campo de visão 

• Flash da câmera 
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Minha Câmera (continuação) 
 

Gravar vídeo 
 
Comece a capturar vídeo dizendo "GRAVAR VÍDEO". 
 

 
Diga "PARAR GRAVAÇÃO" para parar de gravar vídeo. 
 

Tirar Foto 
 
Diga "TIRAR FOTO" para tirar fotos. 
 

 
 

Meus Arquivos 
 
Para acessar arquivos armazenados no dispositivo, diga 
"MEUS ARQUIVOS". 
 

 
 

Visualização 
 
Quando se captura um vídeo ou uma foto, uma 
visualização é exibida no canto mediano ou superior 
direito da visualização. 
 

 
 
Abra-a dizendo "VISUALIZAR" enquanto o painel de 
visualização é exibido. 
 
Visualização de foto: 
 

 
Visualização de vídeo: 
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Minha Câmera (continuação) 
 
Nível de exposição 
 
Para se adaptar melhor a mais situações ambientais, é 
possível ajustar os níveis de exposição rapidamente 
dizendo "NÍVEL DE EXPOSIÇÃO MENOS DOIS." 
 

 
 

 
 

Nível de zoom 
 
Como em outros aplicativos que usam a Câmera, diga "NÍVEL 
DE ZOOM NÚMERO" para ajustar dinamicamente. 
 

 
 

Mais opções 
 
O comando de voz "MAIS OPÇÕES" mostra mais 
configurações de câmera que são úteis para ajustes 
finos e adaptação do dispositivo. 
 

 
 
Mais Opções do aplicativo Minha Câmera inclui: 

• Proporção da tela 

• Campo de visão 

• Resolução de imagem 

• Resolução de vídeo 

• Taxa de quadros 

• Estabilização de imagem 
 

Proporção da tela 
 
O comando de voz "PROPORÇÃO DA TELA" permite alternar 
entre as duas configurações de taxa de proporção. 
 

 
 
Diga "DEZESSEIS POR NOVE" ou "QUATRO POR TRÊS" 
para mudar a configuração. 
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Minha Câmera (continuação) 
 
Campo de visão 
 
O comando de voz "CAMPO DE VISÃO" alterna entre os 
campos de visão estreito e largo. 
 

 
 

Resolução de Imagem 
 
O comando de voz "RESOLUÇÃO DE IMAGEM" permite 
alternar entre as opções de resolução de imagem. 
 

 
 
Diga "ALTA" ou "BAIXA" para mudar de modo. 
 

Resolução de Vídeo 
 
O comando de voz "RESOLUÇÃO DE VÍDEO" permite 
alternar entre as opções de resolução de vídeo. 
 

 
 
Diga "ALTA" ou "BAIXA" para mudar de modo. 
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Minha Câmera (continuação) 
 

Taxa de quadros 
 
O comando de voz "TAXA DE QUADROS" permite alternar 
a taxa de quadros na qual o vídeo será capturado.  
 

 
 
Diga "QUINZE", "VINTE E CINCO" ou "TRINTA" para 
selecionar a taxa de quadros desejada. 
 

Estabilização de imagem 
 
O comando de voz "ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM" 
ativa ou desativa a função incorporada de 
estabilização de vídeo.  Quando está ativada, fornece 
uma compensação de vídeo mais suave para o 
movimento. 
 

 
 
Você pode ver a referência de outros comandos da 
Câmera abrindo o painel Ajuda. 

 

 
 

• "FOCO MANUAL" 

• "LIGAR LANTERNA" 

• "DESLIGAR LANTERNA" 
 

Foco Manual 
 
O comando de voz "FOCO MANUAL" ativa o Foco Manual.  
  

 
 
Depois de ativá-lo, você pode definir um ponto de foco 
dizendo "PONTO DE FOCO UM"..."PONTO DE FOCO 
NOVE".  Por exemplo, para focar o ponto 6, diga 
"PONTO DE FOCO SEIS". 
 

 
 
Diga "FOCO AUTOMÁTICO" para voltar à função de 
Foco Automático. 
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Minha Câmera (continuação) 
 
Ligar Lanterna / Desligar Lanterna /Flash 
Automático 
 
A configuração padrão do flash é "desligado". Você encontra 
os comandos do flash no menu MOSTRAR AJUDA. 
Para ligar o flash, diga “LIGAR LANTERNA”. Para desligar, 
diga “DESLIGAR LANTERNA”. 
O Flash Automático usa o sensor de luz da câmera para 
determinar se há necessidade de flash. Para ativar, diga 
“FLASH AUTOMÁTICO”. Para sair do flash automático, diga 
“LIGAR LANTERNA” ou “DESLIGAR LANTERNA” 
 

Comando de voz  Ação  

"GRAVAR VÍDEO" Inicia a gravação de vídeo. 

"TIRAR FOTO" Captura uma foto. 

"MEUS ARQUIVOS" Abre meus arquivos. 

"VISUALIZAÇÃO" Enquanto a miniatura da 
visualização está visível, abre 
a última foto ou o último 
vídeo capturado.  

"NÍVEL DE EXPOSIÇÃO 
MENOS DOIS", "NÍVEL 
DE EXPOSIÇÃO 
MENOS UM", 
"NÍVEL DE EXPOSIÇÃO 
ZERO", 
"NÍVEL DE EXPOSIÇÃO 
MAIS UM", "NÍVEL DE 
EXPOSIÇÃO MAIS 
DOIS"   

Ajusta o nível de 
exposição.  A tela mostrará 
imediatamente os 
resultados da mudança de 
nível de exposição.  O 
padrão é o nível de 
exposição 0. 

"NÍVEL DE ZOOM UM", 
"NÍVEL DE ZOOM 
DOIS"... , "NÍVEL DE 
ZOOM CINCO" 

Ajusta o nível de zoom. 

"MAIS OPÇÕES" Abrir o painel Opções da 
Câmera. 

"FOCO MANUAL" Muda o modo do foco para 
manual. 

"FOCO AUTOMÁTICO" Muda o modo do foco para 
automático. 

"LIGAR LANTERNA" Liga o flash. 

"DESLIGAR 
LANTERNA" 

Desliga o flash. 

 

Do menu de opções de Minha Câmera 
 

Comando de voz  Ação  

"PROPORÇÃO DA 
TELA" 

Abre o submenu de 
configurações referente à taxa 
de proporção. 

"CAMPO DE VISÃO" Abre o submenu de 
configurações referente ao 
campo de visão. 

"RESOLUÇÃO DE 
IMAGEM" 

Abre o submenu de 
configurações referente à 
resolução de imagem. 

"RESOLUÇÃO DE 
VÍDEO" 

Abre o submenu de 
configurações referente à 
resolução de vídeo. 

"TAXA DE 
QUADROS" 

Abre o submenu de 
configurações referente à taxa 
de quadros. 

"ESTABILIZAÇÃO DE 
IMAGEM" 

Abre o submenu de 
configurações referente à 
estabilização de vídeo. 
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Visão geral do software (continuação) 

 

Meus Controles 
ATUALIZADA PARA VERSÃO 10.4.0 
 

 
 
Você pode acessar o painel de controle em qualquer tela. 
Para acessar o painel de controle, diga  
“MEUS CONTROLES”. 
 
O Painel de Controles foi projetado com uma combinação 
de controles de voz e movimentos de cabeça.  
 

Navegue na lista de controles usados frequentemente 
virando a cabeça para a direita ou para a esquerda e, em 
seguida, dizendo o nome do item que você deseja ajustar. 
 
Observe que os itens estão ativos e podem ser 
selecionados até mesmo quando não estão na área 
visualizável. 
 
O Painel de Controles fornece o controle dos seguintes 
aspectos no nível do dispositivo: 
 

  
Mouse 
 

  
Autorrotação 
 

  
Botão de ação 
 

  
Opções de Energia 
 

  
Bluetooth 
 

  
Rede sem fio 
 

  
Lanterna 
 

  
Brilho 
 

  
Volume 
 

  
Microfone 
 

  
Modo de Cor 
 

  
Dictation 
 

 
 Comando de Ajuda 
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Painel de Controles (continuação) 
 

  
Mouse 
 
O comando de voz "MOUSE" liga ou desliga o mouse que rastreia 
os movimentos da cabeça.  Quando está ativado, você pode usar 
o comando "CLIQUE DO MOUSE" para fazer seleções. 
 

 
 

 
 

  
Autorrotação 
 
O comando de voz "AUTORROTAÇÃO" liga ou desliga a 
rotação da tela. 
 

 
 

  
Botão de ação 
 
Dizer "BOTÃO DE AÇÃO" permite que você alterne o 
resultado de pressionar o botão de ação entre os 
modos "TELA INICIAL" e "CAPTURA DE RUÍDO". 

 
 

  
Opções de Energia 
 
O comando de voz "OPÇÕES DE ENERGIA" dá acesso 
às opções de gerenciamento de energia "DESLIGAR", 
"REINICIAR", "DORMIR AGORA" e "HOTSWAP". 
OBSERVAÇÃO: o recurso HOTSWAP só está disponível 
no HMT-1. Para obter informações específicas sobre o 
HMT-1Z1, consulte a seção Opções de energia abaixo. 

 
 

 
 Bluetooth 
 
O comando de voz "BLUETOOTH" permite "ATIVAR" ou 
"DESATIVAR" o Bluetooth e acessar as 
"CONFIGURAÇÕES BLUETOOTH" para emparelhar 
com um dispositivo externo com Bluetooth ativado. 
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Painel de Controles (continuação) 
 

  
Rede sem fio 
 
O comando de voz "REDE SEM FIO" permite "ATIVAR" 
ou "DESATIVAR" o Wi-Fi e acessar as 
"CONFIGURAÇÕES DE REDE SEM FIO" para se 
conectar a uma rede de Wi-Fi. 
 

 
 

  
Lanterna 
 
O comando de voz "LANTERNA" liga ou desliga a 
lanterna incorporada. 
 

 
 

  
Brilho 
 
O comando de voz "BRILHO" permite alterar a 
configuração de brilho no sistema.  Diga "DEFINIR 
NÍVEL 1-10" para alterar a configuração de brilho. 
 

 

 

  
Volume 
 
O comando de voz "VOLUME" permite alterar a 
configuração de volume no sistema.  Diga "DEFINIR 
NÍVEL 1-10" para alterar a configuração de volume. 
 

 
  

Microfone 
 
O comando de voz "MICROFONE" ativa ou desativa a função 
de silenciamento automático.  Quando ativada, se o 
dispositivo ficar ocioso, sem detecção de movimentos por 30 
segundos, o dispositivo irá parar de escutar comandos de voz. 
 

 
 

  
Modo de Cor 
 
O comando de voz "MODO DE COR" alterna entre o 
modo claro e o escuro. 
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Ditado 
 
O comando de voz "DITADO" alterna entre ditado local e 
ditado na nuvem.  Tenha em mente que o ditado local não 
está disponível para todos os idiomas do sistema. Por isso, 
pode haver necessidade de uma conexão Wi-Fi. 
 

 
 

  
Comando de Ajuda 
 
O comando de voz "COMANDO DE AJUDA" ativa ou 
desativa a visibilidade do ícone "MOSTRAR AJUDA" 
que, por padrão, fica visível em muitas telas.  Quando 
desativada, o comando global "MOSTRAR AJUDA" 
continua sendo ativo e utilizável. 
 

 
 

Lista de comandos do Painel de Controles 
 

Comando de voz Ação 

"MOUSE" Liga ou desliga o mouse que 
rastreia os movimentos da 
cabeça. 

"AUTORROTAÇÃO" Liga ou desliga a rotação da 
tela. 

“BOTÃO DE AÇÃO” Alterna o modo de captura de 
ruído. 

“OPÇÕES DE 
ENERGIA” 

Dá acesso às funções de 
gerenciamento de energia. 

"BLUETOOTH" Ativa ou desativa o Bluetooth. 

"REDE SEM FIO" Ativa ou desativa o Wi-Fi. 

"LANTERNA" Liga ou desliga a lanterna. 

"BRILHO" Altera o brilho da tela. 

"VOLUME" Altera o volume do sistema. 

"MICROFONE" Ativa ou desativa a função de 
silenciamento automático. 

"MODO DE COR" Alterna entre o modo claro e o 
escuro. 

"DITADO" Alterna entre ditado local e 
ditado na nuvem. 

"COMANDO DE 
AJUDA" 

Ativa ou desativa a visibilidade 
do ícone "MOSTRAR AJUDA" 
que, por padrão, fica visível em 
muitas telas. 
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Meus controles (continuação) 
 

Botão de ação 
 
O controle do Botão de ação, encontrado no menu Meus controles, permite que o usuário do HMT altere o resultado de 
um único pressionamento do Botão de ação. Por padrão, o controle do Botão de ação está presente em Meus 
controles e definido no modo Tela inicial, indicando que pressionar o Botão de ação levará o usuário de volta à Tela 
inicial. Essa tem sido a única função do Botão de ação desde a primeira versão do produto HMT-1. 
 
Dizer "BOTÃO DE AÇÃO" enquanto estiver em Meus controles ativará a seleção para o usuário do HMT. "TELA INICIAL" 
e "CAPTURA DE RUÍDO" são as duas opções e o texto abaixo do comando BOTÃO DE AÇÃO mostra a configuração 
atual. No exemplo acima, o estado atual é TELA INICIAL e o comando "CAPTURA DE RUÍDO" pode ser selecionado. 
 
Quando definido para o modo Captura de ruído, pressionar o Botão de ação desativará ou ativará alternativamente a 
capacidade de cancelamento de ruído do HMT, permitindo que o ruído externo seja capturado em gravações e 
transmissão em vídeo/áudio. Um único pressionamento do Botão de ação entra no modo Captura de ruído (e desativa 
o cancelamento de ruído), exibindo um aviso na tela enquanto os comandos ativos e de voz não forem reconhecidos. 
Apertar outra vez o botão restabelece o cancelamento de ruído e restaura a capacidade do comando de voz. Os 
comandos de voz são desativados porque o som capturado sem ruído geralmente iniciará comandos indesejados. 
 

 

 
 

Comando de voz Ação 

“TELA INICIAL” Define o Botão de ação para acessar a Tela inicial quando pressionado. 

“CAPTURA DE RUÍDO” Define o Botão de ação para ativar o modo Captura de ruído quando pressionado 
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Gerenciamento de energia 
 
Opções de Energia permite que você acesse funções de gerenciamento de energia usando comandos de voz. 
OBSERVAÇÃO: como a bateria do HMT-1Z1 não é removível, o recurso de HOTSWAP não está disponível.  
 
Para acessar as Opções de energia: 
 
Em qualquer tela, diga "MEUS CONTROLES" e, em seguida, "OPÇÕES DE ENERGIA". 
 

 
 

 
 
Os seguintes comandos de voz estão disponíveis: 
 

Comando de voz Ação 

“DESLIGAR” Desliga o dispositivo HMT 

“REINICIAR” Reinicia o dispositivo HMT 

“DORMIR AGORA” Coloca o HMT em modo de descanso. Pressione o botão Ligar para acordá-lo 
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Painel de Controles (continuação) 
 

Configurações do microfone 
 
Alterne entre os microfones frontais e traseiros. 
 
Por padrão, os microfones frontais estão ativados. 
 
Os microfones frontais estão integrados ao pod da tela e 
fornecem um cancelamento de ruído ideal. Se você 
estiver usando o HMT com a tela dobrada para trás e fora 
da sua linha de visão, é possível usar um segundo 
conjunto de microfones integrados à estrutura do 
HMT.  São conhecidos como microfones traseiros. 
 
Importante: para alternar entre os microfones frontal e 
traseiro, pressione o botão Ação três vezes 
rapidamente.  
 
Quando os microfones traseiros estão ativos, uma 
notificação de áudio é reproduzida e uma mensagem é 
exibida na tela. 
 

 
 
Quando os microfones frontais estão ativos, outra 
notificação de áudio é reproduzida e a mensagem é 
removida. 
 

 

Orientação da tela 
 

  
Rotação da Tela 
 
Por padrão, quando o dispositivo HMT gira, a tela gira 
automaticamente. Isso é importante para a configuração 
da posição da tela para o olho direito ou esquerdo. 
 

 
 
Uma mensagem do sistema é exibida na tela, 
indicando a mudança de orientação. 

 
 
A autorrotação pode ser ativada ou desativada em 
Painel de Controles. Diga “AUTORROTAÇÃO” para 
ativar ou desativar a configuração. 
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Meus controles (continuação) 
 

Avisos sobre energia 
 
O HMT monitora a bateria e avisa quando a carga restante está abaixo de 15%. 
 
O pop-up de advertência será exibido quando a carga da bateria chegar a 15%, 10% e 5%.  Em cada nível, é exibida uma 
cor diferente no gráfico do aviso sobre a bateria.   
 
Você pode dispensar o aviso e continuar a operar o dispositivo dando o comando de voz "DISPENSAR". 
 
OBSERVAÇÃO: o recurso de HOTSWAP não está disponível no HMT-1Z1, já que, nesse modelo, a bateria não é removível.  
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Visão geral do software (continuação) 
 

Notificações 
 
As notificações são mensagens acionáveis enviadas do sistema operacional e dos aplicativos. Destacam e comunicam 
informações importantes para os usuários do HMT. 
 
É fácil acessar as notificações no HMT a qualquer momento: basta dizer "MOSTRAR NOTIFICAÇÕES". 
 
O painel Notificações será exibido acima da visualização da interface de usuário atual (ficará mais escuro na tela de fundo). 
Para fechar o painel Notificações, basta dizer "OCULTAR NOTIFICAÇÕES". 
As notificações recentes são apresentadas como itens em uma lista. 
 

 
 
Cada notificação da lista incluirá: 
• a origem da notificação 
• um título 
• um chamado à ação rápido e resumido 

• um número de item 
 
Você pode abrir uma notificação selecionando-a. Diga "SELECIONE ITEM NÚMERO" 
Quando estiver selecionada, diga "OPEN" para visualizar. 
Quando uma notificação é aberta, uma visualização mais detalhada é exibida. A partir dessa visualização, é possível 
realizar ações específicas. Como lembrete e referência rápida, quando você está na tela inicial e tem notificações, o 
número de notificações é exibido no canto superior esquerdo. 
 
Comandos de voz referentes a notificações 

Comando de voz  Ação  

"MOSTRAR NOTIFICAÇÕES" Abre a lista de notificações.   

“SELECIONE ITEM NÚMERO” Para visualizar uma notificação específica. 
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Visão geral do software (continuação) 
 

Leitor de Código de Barras 
 
Você pode usar o leitor de código de barras sem uso das mãos integrado ao HMT para ler códigos de barras. 
 
Os tipos de código de barras compatíveis são UPC, EAN, código QR, matriz de dados e código 128. 
 
Quando é iniciado, o leitor de código de barras lê automaticamente qualquer código de barras compatível detectado e 
exibe os detalhes automaticamente. Aponte a câmera para o código de barras, certificando-se de que o código inteiro 
fique dentro do retângulo branco com bordas arredondadas. 
 

 
 

 
 
Também é possível ler códigos QR que contêm marcadores do RealWear, URLs e códigos de aplicativos para abrir os 
respectivos itens. Você pode ligar ou desligar a lanterna do HMT dizendo “LANTERNA LIGADA” ou “LANTERNA 
DESLIGADA” com o leitor de código de barras aberto. 
 
Dica: use o controle de zoom para enquadrar e ler alguns códigos de barras com mais facilidade.  
 
Funções do Leitor de Código de Barras 

Comando de voz  Ação  

“NÍVEL DE ZOOM 1 A 5” Amplia a visão da câmera definindo o nível para o valor específico - 1 a 5  
Por exemplo, para definir o nível de zoom como 4, diga“NÍVEL DE ZOOM 4”. 

“LIGAR/DESLIGAR LANTERNA”  Liga/desliga a lanterna.  
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Visão geral do software (continuação) 
 

Configurando o Interruptor Mestre/Escravo do Bluetooth 
 
Você pode conectar o HMT-1 ou o HMT-1Z1 a outros dispositivos Bluetooth, no modo mestre ou escravo. 

• No modo Mestre, o HMT pode se conectar a dispositivos de áudio, como fones de ouvido Bluetooth e alto-
falantes Bluetooth. 

• No modo Escravo, o HMT pode se conectar a celulares e atuar como microfone/fone de ouvido para o 
telefone. 

 
Para mudar o modo Bluetooth, acesse Meus Aplicativos e diga "CONFIGURAÇÕES". 
 

 
 
 Selecione o item chamado "REALWEAR" pelo nome ou selecione o número do item com "SELECIONAR ITEM NÚMERO". 
 

 
 
Aqui você verá uma configuração chamada Modo Bluetooth. Por padrão, é definido como Escravo. Diga "MODO 
BLUETOOTH" para alternar entre o modo Mestre e o Escravo. 
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Informações sobre a propriedade do HMT-1Z1 
 
Todas as comunicações, avisos e acordos legais têm o significado fornecido no idioma inglês; traduções para outros 
idiomas são apenas para conveniência. Se houver alguma discrepância entre a versão traduzida e a versão em inglês, a 
versão em inglês prevalecerá. 
 

Modelos Envolvidos 
 
As informações contidas neste guia se referem aos seguintes modelos do RealWear HMT-1Z1: 
T1100S 
 
Você encontra o nome do modelo do HMT-1Z1 em uma das duas etiquetas do dispositivo, na faixa traseira 
interna.  Para ver a etiqueta, é preciso retirar o acolchoamento removível. Os números de série têm 15 caracteres.   
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Informações sobre a propriedade (continuação) 
 

Declarações normativas e de conformidade do HMT-1Z1 
 
AVISO: as alterações ou modificações feitas neste equipamento não expressamente aprovadas pela RealWear, Inc. 
podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. 
 

Declaração FCC 
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições 
seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer 
interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada. Este equipamento foi testado e está 
em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses 
limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. 
Esse equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as 
instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a 
interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de 
rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a 
interferência das seguintes maneiras: • Reoriente ou reposicione a antena receptora. • Aumente a separação entre o 
equipamento e o receptor. • Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está 
conectado. • Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda. 
 
 

Cuidados da FCC 
1. Qualquer alteração ou modificação não expressamente aprovada pela parte responsável pela conformidade pode 
anular a autoridade do usuário para operar este equipamento. 
2. Esse transmissor não deve ser colocalizado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. 
3. As operações na faixa 5,15 - 5,25GHz são restritas apenas a uso interno. 
 

Declaração IC — Português 
1. Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS isentos de licença da Industry Canada. A operação está 
sujeita às duas condições a seguir: 
• Este dispositivo não pode causar interferência e 
• Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação 
indesejada 
2. Este aparelho digital de Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003. 
3. Este dispositivo está em conformidade com a RSS-310 da Industry Canada. A operação está sujeita à condição de 
que este dispositivo não cause interferência prejudicial. 
4. Este dispositivo e sua(s) antena(s) não deve(m) ser colocalizado(s) ou operado(s) em conjunto com qualquer outra 
antena ou transmissor, exceto os rádios embutidos testados. 
5. O recurso Seleção de Código de País está desativado para produtos comercializados nos EUA/Canadá. 
 

Declaração IC — Francês 
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 
• 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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Declarações normativas e de conformidade (continuação) 
 
Declaração IC — PARA DISPOSITIVO WLAN 5GHZ 
Cuidado 
1. A operação na faixa de 5150-5250 MHz é apenas para uso interno, a fim de reduzir o potencial de interferência prejudicial 
aos sistemas de satélites móveis co-canais. 
2. O ganho de antena máximo permitido para dispositivos nas faixas de 5250-5350 MHz e 5470-5725 MHz deve obedecer à 
potência isotrópica de radiação equivalente e.i.r.p  . 
3. O ganho de antena máximo permitido para dispositivos nas faixas de 5725-5825 MHz deve cumprir a potência isotrópica 
de radiação equivalente (e.i.r.p) especificados para operação ponto a ponto e não ponto a ponto, conforme o caso. 
4. O(s) ângulo(s) de inclinação do pior cenário possível necessário(s) para permanecer em conformidade com o requisito de 
máscara de elevação da e.i.r.p  estabelecido(s) na Seção 6.2.2(3) deve(m) ser claramente indicado(s). 
5. Os usuários também devem ser avisados de que os radares de alta potência são alocados como usuários primários (ou 
seja, usuários prioritários) das faixas 5250-5350 MHz e 5650-5850 MHz e que esses radares podem causar interferência 
e/ou danos aos dispositivos 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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Informações sobre a propriedade (continuação) 
 

Declaração de conformidade 
 

Conformidade regulatória na UE 
Por meio deste, nós da i.safe MOBILE GmbH declaramos que o equipamento de rádio tipo T1100S está em 
conformidade com a Diretriz 2014/53/UE. 
 

 
 
Declaração de conformidade 
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Informações sobre a Propriedade (continuação) 
 

Informações sobre a taxa de absorção específica (SAR) do HMT-1Z1 
 

Declaração de exposição à radiação - Estados Unidos e Canadá 
Este dispositivo atende aos requisitos do governo para exposição a ondas de rádio. Este dispositivo foi projetado e fabricado 
para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela Comissão 
Federal de Comunicações do Governo dos EUA. O padrão de exposição para dispositivos sem fio emprega uma unidade de 
medida conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR (na sigla em inglês). O limite de SAR estabelecido pela FCC é 
1,6 W/kg. Os testes de SAR são realizados usando posições de operação padrão aceitas pela FCC com o dispositivo 
transmitindo ao nível de potência certificado mais alto em todas as faixas de frequência testadas. Não é necessário manter 
uma distância de separação mínima entre o corpo do usuário e o dispositivo, incluindo a antena, durante a operação com o 
dispositivo junto ao corpo para cumprir os requisitos de exposição de RF nos Estados Unidos e no Canadá. O limite 
recomendado pela FCC e IC é 1,6 W/kg em média em 1 (um) grama de tecido. 
O valor de SAR mais alto do HMT-1Z1 para uso: 
• Pela orelha é 1,31 W/kg (1 g)   
 

Declaração de exposição à radiação - Europa 
Não é necessário manter uma distância de separação mínima entre o corpo do usuário e o dispositivo, incluindo a 
antena, durante a operação com o dispositivo junto ao corpo para cumprir os requisitos de exposição à RF na Europa. 
O limite recomendado pela RED é 2 W/kg em média em 10 (dez) gramas de tecido. 
O valor de SAR mais alto do HMT-1Z1 para uso: 
• Pela orelha é 0,34 W/kg (10 g) 
 

Declaração de exposição à radiação - Canadá 
O produto está em conformidade com o limite de exposição de RF portátil do Canadá estabelecido para um ambiente 
descontrolado, e é seguro para a operação pretendida, conforme descrito neste manual. A redução adicional da 
exposição à RF pode ser alcançada se o produto puder ser mantido o mais longe possível do corpo do usuário ou se o 
dispositivo for ajustado para uma potência de saída menor, caso tal função esteja disponível. 
 

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. 
 
"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em 
sistemas devidamente autorizados". 
 
“Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da 
conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de 
exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de 
radiofrequência.” 
 
Limite de SAR por 2,0 W/kg (acima de 10 g): Cabeça: 0,0461. 
 
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br 
  

http://www.anatel.gov.br/


 
Guia do usuário do HMT-1Z1 
 

RealWear, Inc. Copyright 2019 88 

Informações sobre a Propriedade (continuação) 

 

Garantia limitada e licença de software do HMT-1Z1 
 
Visite http://realwear.com/terms-of-sale/ para obter informações completas sobre a garantia limitada e a licença do 
software. 
 
  

http://realwear.com/terms-of-sale/
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Instruções de segurança do HMT-1Z1 i.Safe  
 

 
 

Instruções de segurança HMT-1Z1 modelo T1100S 
Introdução 
Este capítulo contém informações e regulamentos de segurança que devem ser observados sem falhas para a 
operação segura do dispositivo sob as condições descritas. A não observância destas informações e instruções pode 
ter consequências graves e/ou violar os regulamentos. 
 
Por favor, leia o manual e estas instruções de segurança antes de usar o dispositivo. Em caso de dúvidas (com relação 
à tradução ou erros de impressão), a versão em inglês deve ser aplicada. 
 

Aplicação 
 
ATEX & IECEx 
O modelo T1100S HMT-1Z1 é aprovado para uso na zona 1, zona 2, zona 21 e zona 22 de acordo com as diretivas 
2014/34 / EU (ATEX) e o sistema IECEx. 
 
NEC & CEC 
O modelo T1100S HMT-1Z1 é aprovado para uso na Divisão 1 e 2 Classe I, II, III. 
 
Fabricante 
i. Safe MOBILE GmbH i_Park Tauberfranken 10 
 
97922 Lauda-Koenigshofen; Alemanha 
 
Falhas e danos 
Antes de entrar em áreas de risco, a segurança do dispositivo deve ser verificada. 
 
Se houver algum motivo para suspeitar que a segurança do dispositivo foi comprometida, ele deve ser retirado de uso 
e removido imediatamente de qualquer área com risco de explosão. 
 
Devem ser tomadas medidas para evitar qualquer reinício acidental do dispositivo. A segurança do dispositivo pode 
ficar comprometida se, por exemplo: 
 

• Ocorrer mau funcionamento 
• O revestimento do dispositivo estiver danificado 
• O dispositivo tiver sido exposto a cargas excessivas 

• O dispositivo tiver sido armazenado incorretamente 

• Marcas ou etiquetas no dispositivo estiverem ilegíveis 
• Valores limite permitidos foram excedidos 

 
Recomenda-se que um dispositivo exibindo erros ou no qual se suspeite que haja erro seja enviado de volta a um 
centro de serviço autorizado para verificação. 
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Instruções da i.Safety (continuação) 
 
 
Regulamentos de segurança relevantes a áreas com risco de explosão 

• O uso deste dispositivo pressupõe que o operador observe as normas de segurança convencionais e tenha 
lido e compreendido o manual do usuário, as instruções de segurança e o certificado de segurança. 

• Dentro de áreas com risco de explosão, as tampas de todas as interfaces devem ser fechadas 
• Com exceção da tampa do conector de áudio. A tomada de áudio também pode ser usada para fones de 

ouvido aprovados dentro de áreas com risco de explosão. 
• Para garantir a proteção IP, certifique-se de que todas as juntas estão presentes e funcionem 
• Conexões físicas a outros equipamentos só são permitidas fora de áreas com risco de explosão, usando o 

cabo USB i.safe PROTECTOR 1.0 ou outro equipamento aprovado pela i.safe MOBILE GmbH 

• Durante o carregamento, qualquer fone de ouvido ou acessório deve ser desconectado do plugue de áudio 
• O dispositivo só pode ser carregado fora de áreas com risco de explosão usando o cabo USB i.safe 

PROTECTOR 1.0 ou outro equipamento aprovado pela i.safe MOBILE GmbH 
• O dispositivo só pode ser carregado em temperaturas entre 5°C ... 40°C 
• A bateria não pode ser removida pelo usuário 
• O dispositivo não pode ser exposto a ácidos ou álcalis 

• O dispositivo não pode ser colocado nas zonas 0 ou 20 
• O dispositivo deve ser protegido de energia de alto impacto, contra emissão excessiva de luz UV e altos 

processos de carga eletrostática 
• A faixa de temperatura ambiente permitida é de -20 °C a + 60°C 
• Somente acessórios aprovados pela i.safe MOBILE GmbH podem ser usados 
• Não é permitido o ajuste da cinta de cabeça em áreas com risco de explosão
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