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 RealWearטאבלט ללבישה על הראש של 
 
 

 
 
 

RealWear HMT-1  הוא הטאבלט הלביש הראשון עם דיבורית מבוססAndroid ™ .המיועד לעובדים בתעשייה 
RealWear HMT-1 "מהווה את הבסיס לתוכניות "עובד מחובר 

 
 השתמש בו בסביבות תעשייתיות רטובות, מאובקות, חמות, מסוכנות ורועשות.

 
כמכשיר קשיח המיועד לחבישה על הראש, הוא יכול להתחבר אל קסדות בטיחות או להתחבר לכובעי מצחייה וניתן להשתמש  

 בו עם משקפי בטיחות או משקפי ראייה. 
 

אינץ'. זהו לוח מחוונים   7הראיה ונראית כמו טאבלט בגודל  תצוגת המיקרו ברזולוציה גבוהה מתלבשת ממש מתחת לקו
 תעשייתי: הוא שם כשאתה זקוק לו ולא מפריע לך כשאתה לא. 

 
HMT-1  מפעיל יישומי תוכנה רבי עצמה של שותפי הפתרון שלנו בארבע קטגוריות ליבה, שכל אחת מהן מותאמת לשליטה

 רק פקודות קוליות פשוטות. -ר שאין גלילה, החלקה או הקשה קולית, לחלוטין ללא צורך בשימוש בידיים. זה אומ
 

 IoTהשתמש בו לביצוע שיחות וידאו מרחוק מרחוק, ניווט בין מסמכים, זרימת עבודה מודרכת, טפסים ניידים והמחשת נתוני 
 תעשייתית. 
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 HMT-1תכונות 
 

 
 

 תפעול ללא שימוש בידיים  100%
 מערכת הפעלה מבוססת קול עם זיהוי דיבור מקומי באזורים רועשים. 

 

 
 

 שמע עצמתי
 מ"מ לשימוש עם הגנת שמיעה.  3.5רמקול משולב ושקע שמע 

 

 
 

 טכנולוגיית ביטול רעש שאין כדוגמתה 
 זיהוי דיבור. משתמש בארבעה מיקרופונים ואלגוריתם מתקדם לביטול רעש מתקדם ו HMT-1-ה
 

 
 

 PPEתואם 
 דרטיים.מעוצב לעבוד עם קסדות, כובעי מצחייה ומשקפי מגן סטדנ

 

 
 

 סוללה פנימית מספיקה למשמרת מלאה 
 ניתנת להחלפה בשטח לשימוש מתמשך.

 

 
 

 תצוגה בתנאי שטח
 תצוגה ברורה גם באור שמש בהיר. 

 

 
 

 חסין למים 
 נגד מי ים וסילוני מים חזקים.  IP66 -מוגן 

 

 
 

 אטום לאבק 
IP66 -  .הגנה מלאה מפני חדירת מיקרו חלקיקים 

 

 
 

 חסין לזעזועים 
 מטר על בטון מכל זווית שהיא.  2עמיד בפני נפילות מגובה של 

 

 
 

 בנוי חזק 
 +.50°Cעד  -20°C-תפעול מלא בטמפרטורות מ
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HMT-1 -  מפרטי מוצר 
 

 פלטפורמה ופונקציות ליבה 
®  GHz 8-core Qualcomm 2.0 שבביםערכת 

Snapdragon™ 625  עםAdreno 506 GPU - OpenGL 
ES 3.1 ו-CL2.0  פתוח 

 
 יישומים כלולים 

נווט מסמכים, מצלמה עם קורא ברקוד, מקליט סרטונים, נגן 
 מדיה 

 
 שפות נתמכות 

אנגלית, ספרדית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, פורטוגזית, 
 יפנית, קוריאנית, תאילנדית, פולנית רוסית, סינית מנדרינית, 

 
 זיכרון 

הכרטיס  )  MicroSDחריץ /  16GB/ 2 GB RAMזיכרון פנימי 
 ( GB 256המקסימלי הנתמך 

 
 מערכת הפעלה 

+   )Android 8.1.0 )AOSPממשק חופשי מתפעול ידני ™
WearHF  

 
  חיבוריות וחיישנים 

 בלוטות' 
Bluetooth Low Energy 4.1 ( )אנרגיה נמוכה 

 
Wi-Fi 

802.11 a/b/g/n/ac – 2.4GHz and 5GHz 
 

GPS  ומיקום 
GPS, GLONASS, A-GPS 

 
IMU 

9-DOF ( ייצוב   3מד תאוצה ,)צירים, מגנטומטר וג'ירוסקופ
 משופר בתוכנה 

 
  סוללה 

 קיבולת 
נטענת וניתנת , Li-Ion 12.025 wH/3250 mAhסוללת 

 להחלפה בשטח. 
 

 חיי סוללה 
 שעות( בשימוש אופייני  9-10משמרת מלאה )

 
  מאפיינים פיזיים 

 משקל 
 גרם 380

 
 הקשחה לתנאי שטח 

IP66, MIL-STD-810G , מטרים  2מבחן נפילה מגובה 
 

 מקשים ייעודיים 
 מקש הדלקה, מקש פעולה ייחודי ליישום  

 יציאות
 Cסוג  USB 1יציאה , USBמיקרו   1מ"מ,  3.5שמע 

 
 זרוע בום 

גדלי הראש, תואם עין שמאל או התאמה בשישה כיוונים לכל 
 ימין, המסך מתקפל כשלא נמצא בשימוש 

 
  מסך

 
 סוג

סיביות,   24מטר  1-עם מיקוד מקובע ל LCD, 20°שדה ראייה 
 אינץ', נראה גם בתנאי חוץ.  0.33זווית 

 
 רזולוציה 

WVGA )854x480( 
 

 שמע
 

 מיקרופון 
 מיקרופונים דיגיטליים עם ביטול רעש אקטיבי  4

 של רעש תעשייתי טיפוסי  dBA 95-זיהוי קול מדויק אפילו ב
 

 רמקול 
 דציבלים  91רמקול פנימי 

 
  מולטימדיה 

 
 מצלמה 

16MP PDAF עם פנס לד 
 

 וידאו
,  VP8תוכנות כיווץ נתונים(: ) 1080p @30fps.  Codecsעד 

VP9 וקידוד חומרה תומכים ב- H.264, H.265 HEVC 
 

  אביזרים 
 

 כלולים 
רצועת ראש, רפידת ראש  ,Cסוג   USBמטען קיר לסוללה, כבל 

 אחורית, סוללה ניתנת להסרה 
 

 אופציונלי 
, מהדקי קסדה, כובע מצחייה  6סוללות -סוללה חלופית, מטען רב

ורצועה בעלת שלושה פסים, אזניות הגנת שמיעה באוזן  
תיק נשיאה רך, , )33dB )NRRהמדורגות בדירוג הפחתת רעש 

תיק נשיאה נוקשה למחצה, רצועות ראש ורפידות אחוריות 
כרטיס , HMT-1להחלפה, קסדה, כובע מצחייה עם סוגרי 

Micro SD. 
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 HMT סקירת תוכנה 

 
HMT Release 11  והיא התוכנה היחידה שנכתבה עבור סביבות קשות ומסוכנות בהן   8.1מופעלת על ידי אנדרואיד

מותאמת לעבודות בטוחות ומאובטחות   HMTהעובדים משתמשים בידיהם ומאפשרת עבודה וחיבור איכותיים יותר. תוכנת 
 יותר, ומאפשרת עבודה ללא שימוש בידיים לגבהים של יצרנות וחיבור איכותי.

 
בתחומי הממשק, הפונקציונליות והנראות ומעניקה לצוות העבודה המקושר אף יותר  10הוצאה זו מוסיפה על שיפורי הוצאה 

 .10אמצעים להתמודד עם כל משימה ובו בזמן לקדם יציבות והגנת האנדרואיד המובנה עם שיפורי הוצאה 
 

 תמיכה באנדרואיד לחברות 
 EMMאו באמצעות מערכת  RealWear Foresightיכולים להיות מנוהלים על ידי  11המעודכנים להוצאה  HMTכל מכשירי 

(Enterprise Mobility Management .)הסטנדרטים של אנדרואיד לחברות כעת מאפשרים את ניהול מכשיר ה-HMT  על
או צור  http://www.realwear.com/supportנתמכים בקר בכתובת  EMMלקבלת מידע על ספקי . EMM-ידי רוב ספקי ה

כדי לסרוק  HMT-קשר עם הספק שלך ישירות. הרשמת המכשיר שלך היא קלה: פשוט השתמש באפליקציית התצורה של ה
 שלך. EMM-את הברקוד המופק על ידי מערכת ה

 

 זיהוי פקודות קוליות מורחב 
כמו גם אפשרויות הכתבה קולית משופרות וזיהוי  , WearHFעדכונים מתמשכים וחשובים לכל השפות הנתמכות על ידי 

 המפעיל הקולי. 
 

8.1אבטחה מעודכנת למערכת ההפעלה אנדרואיד   
כת  עם עדכוני אבטחה ותוכנה שוטפים, כמו גם הצפנה מבוססת קבצים התומ 8.1הרחבות לליבת מערכת ההפעלה אנדרואיד 

 במשתמשים מרובים. 
 

-https://realwear.com/knowledge-center/hmtבקר בכתובת  HMTלקבלת מידע עדכני בנושא שינויים בעדכוני תוכנת 
release-notes/ 

 

 מאפייני תוכנה ראשיים 

 פונקציות ליבה 

 (Android Open Source Project) 8.1אנדרואיד  עלהמערכת הפ
 

 שימושיות 

 ממשק משתמש משופר 
 תנועות ראש ופקודות קוליות מאפשרות שליטה אינטואיטיבית ללא ידיים 
 גישה קלה ליכולות הליבה של אנדרואיד כמו התראות והגדרות מכשיר.

 דומיננטית ימנית או שמאלית.תצוגת המכשיר מתאימה עצמה אוטומטית לשימוש עין 

 מקלדת ללא ידיים המאפשרת מחוות יד וקול ובכללן:  מקלדת
 מקלדת סטנדרטית

 מצב כניסה מאובטחת מאפשר הכנסת סיסמה ללא ידיים וללא סכנת אבטחה
 יכולת הכתבה מלאה לשיפור הפרודוקטיביות 

 לשימוש במקלדת  ABCמצב 

 נפוצים מכל פעילות ניתן לגשת אל בקרים   הבקרים שלי 

 דפדף בין קבצים ומיין אותם בעזרת ניווט קל ופשוט  הקבצים שלי 
 קרא שמות קבצים במלואם 

 תמונות דוגמה גדולות 
 מחיקת קבצים 

 בקלות עם זום מלא ובקרי גלילה  PDFגש לקבצי  מציג מסמכים 
 צור והשתמש בסימניות משלך לגישה מהירה 

 ומיין אותם בעזרת ניווט קל ופשוט דפדף בין קבצים  הקבצים שלי 
 קרא שמות קבצים במלואם 

 תמונות דוגמה גדולות 
 מחיקת קבצים 

http://www.realwear.com/support
https://realwear.com/knowledge-center/hmt-release-notes/
https://realwear.com/knowledge-center/hmt-release-notes/
https://realwear.com/knowledge-center/hmt-release-notes/
https://realwear.com/knowledge-center/hmt-release-notes/
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 אבטחה 

 8.1אבטחת אנדרואיד 

 2019ספטמבר  -תיקון רמת אבטחה 
 ארגונית העדכנית ביותר ITתאימות עם מדיניות אבטחת 

 RealWear-עדכוני תכנה שוטפים מ
 מפתחים עבור  27ברמה  APIתמיכת 

 אתה יכול לאבטח את המכשיר שלך עם קוד מותאם אישית הנדרש ביקיצת המכשיר ובהפעלה  נעילת מסך
 

 יכולת התאמה ושליטה בתצורה

 ריכוזית WearHFתצורת 
התאמה ותצורה ברמת האפליקציה ומערכת ההפעלה.ניתן לשמור ערכי ברירת מחדל והעדפות 

הגדרות משותף וכן לעדכן אותם, לרענן או לנהלם באופן המאפשר הטמעה ותמיכה קלים   באיזור
  יותר 

התאמה אישית 
 )ַקְסטֹוִמיַזְציָה(

 ניתן להתאים עיצובי מוצר מדבקה לצרכי העסק שלך 

 נבחרים EMMאו ספקי  RealWear Foresightניתן לניהול מלא על ידי ענן  שירותי ענן

 שפה
 שפות 12תוכנה וזיהוי קולי עבור תמיכת 

ניתן להתאים או לשפר ביטויים דינאמיים ומותאמי שפה על ידי מנהלי מערכת או עדכונים 
 המתקבלים מהמערכת

 

   מערכת המצלמה המתקדמת ביותר לסביבה קשה 

הפעלה ללא ידיים עבור ענף 
 התעשייה 

 לעבודה שליטה ובקרה על כל התכונות תוך שחרור הידיים 

 תוכנה מובנית לקריאת קוד המזהה את רוב תצורות הקודים  קורא ברקוד

 תצוגה מקדימה מיידית של תמונות וסרטונים  תצוגה מקדימה 

   'המדיה שלי' -מעבר חלק בין 'המצלמה שלי', 'התמונות שלי' ו מעברים חלקים 

ביצועים בתנאי תאורה 
 נמוכה 

 מעוטי אורביצועים מוכחים בתאורה ומצבים  

 (FOVשדה ראייה )

 טווח עדשה רחב או רגיל 

זום   .RealWearסטנדרט: שיפור נראות תצוגת המצלמה כאשר משתמשים בכובע בייסבול  •
 מורחב המספק אפילו יותר הגדלה עבור אובייקטים קטנים או רחוקים 

 רחב: ניתן לצלם במלוא רוחב זווית המצלמה  •

 פוקוס וחשיפה 
נקודות בפריים כדי   9-טי לידני בכל זמן: נעל את הפוקוס והחשיפה לאחת מ החלף בין פוקוס אוטומ

 להפיק תמונות טובות יותר בתנאי תאורה לא אידאליים 

 ייצוב תמונה ווידאו 
צילומים אמינים יותר בעת ביצוע העבודה כאשר נדרש דיוק תמונה או וידאו לצורך תאימות, בדיקות 

 והנחייה ממרחק 

 פנס 
 לשלוט בפונקציונליות הפנס ישירות מיישום המצלמה או 'הבקרים שלי' ניתן 

 הגדרת הפלאש עבור תמונות: דולק / פלאש כבוי / פלאש אוטומטי  •

 בקרי המצלמה 
 )אפשרויות נוספות( 

 רמת חשיפה  •

 שליטה בפנס  •

 4:3-ו 16:9רוחב -יחס גובה •

 רזולוציית תמונה: גבוהה ונמוכה  •

 ה רזולוציית ווידיאו: גבוהה ונמוכ •

 30, 25, 15קצב פריים:  •

 יצוב ווידיאו: פועל או כבוי  •

 תצוגה מקדימה לתמונה  •

 פוקוס ידני  •

 שדה ראייה: צר ורחב •

 גישה ישירה לתמונות ווידאו שלך •
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HMT-1  קווי בטיחות מנחים 
 

 ביצועי סוללה 
 

המכשיר. השתמש שהגיעה עם  RealWearסוללה נטענת מפעילה את המכשיר שלך. השתמש רק בסוללה המקורית של 
בסוללה רק למטרה אליה נועדה. לעולם אין להשתמש במטען או בסוללה פגומים. אם הסוללה ריקה לחלוטין, יתכן וייקח  

מספר דקות לפני שסימן הטעינה יופיע על התצוגה או לפני שניתן להשתמש במכשיר. הביצועים המלאים של סוללה חדשה  
והפריקה מלאים. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה במשך מספר מחזורים, אך בסופו  מחזורי טעינה  4או  3מושגים רק אחרי 

של דבר היא תישחק. נתק את המטען מהשקע החשמל ומהמכשיר כשהוא אינו בשימוש. ודא שאינך משאיר סוללה הטעונה 
 אורך זמן.מלא מחוברת למטען. אם משאירים אותה ללא שימוש, סוללה טעונה בצורה מלאה תאבד מהמטען שלה ל 

 
 אזהרה: קיים סיכון לפיצוץ בזמן טעינת הבטריה, אם משתמשים בסוללה שונה מהדגם שצוין. 

 
 החלפת סוללה  

 
אם . RealWearלא נטענת כשורה, החלף את הסוללה בסוללה מקורית אחרת מחברת  HMT  – 1אם סוללת המכשיר 

ה תקופה ארוכה, יתכן ויידרש לחבר את המטען  משתמשיםבסוללה תחליפית בפעם הראשונה או אם לא השתמשו בסולל
 ולאחר מכן לנתק אותו ולחבר אותו שוב כדי להתחיל לטעון את הסוללה. 

 
 הימנע מקצר

 
אל תקצר את הסוללה. קצר מקרי יכול להתרחש כאשר חפץ מתכתי כגון מטבע, סיכה או עט גורם לחיבור ישיר של הקצה  

הסוללה. זה יכול לקרות, לדוגמה, כאשר אתה נושא סוללה נוספת בכיס או בארגז הכלים שלך. ( של -החיובי )+( והשלילי )
 קצר בהדקים עלול לפגום בסוללה או בחפץ המקצר.

 
 הימנע מטמפרטורות גבוהות 

 
. הנחת הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון ברכב סגור בקיץ או בתנאי חורף, יפחית את המטען ומשך החיים של הסוללה

צ’. מכשיר עם סוללה חמה או קרה עלול שלא  50°צ’ עד +10°-לתוצאות הטובות ביותר, נסה לשמור את הסוללה בתחום 
 לעבוד באופן זמני, אפילו כשהסוללה טעונה לגמרי. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות מתחת לקפיאה. 

 
 מיחזור הסוללה

 
להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. השלך סוללות בהתאם  אל תשליך סוללות לאש מכיוון שהן עלולות 

לתקנות המקומיות ומחזר במידת האפשר. אין להשליך עם פסולת ביתית. אין לפרק, לפתוח או לגרוס תאים או סוללות.  
נה, קבל מיד סיוע במקרה של דליפה מסוללה, אל תיתן לנוזל לבוא במגע עם העור או העיניים. במקרה של דליפה או סכ

 רפואי. 
 

 בטיחות ילדים 
 

אל תיתן לילידם לשחק במכשיר שלך או באביזריו. הרחק אותו מהשיג ידם. הם עלולים לפגוע בעצמם או באחרים או עלולים  
לסכנת לפגוע בטעות במכשיר או באביזרים. המכשיר שלך ואביזריו עלולים להכיל חלקים קטנים, שיכולים להיפרד ולגרום 

 חנק.
 

 אזהרות בריאות ובטיחות 
 

או בתצוגה שלו במיד אם אתה מרגיש כאב ראש, ורטיגו, סחרחורת או בחילה. אל   HMT-1הפסק את השימוש במכשיר 
בעת הפעלת רכב כלשהו. הסט את הזרוע החוצה לגמרי מקו הראייה שלך כאשר התצוגה אינה  HMT-1תשתמש בתצוגת 

 .HMT-1ב הסביבה שלך בזמן השימוש במכשיר בשימוש. שמור על מודעות למצ
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 קווים מנחים לבטיחות ושימוש 
 

 בזמן נהיגה HMT-1• אין להשתמש במכשיר 
 עם הגנת עיניים. HMT-1• יש תמיד לחבוש 

 • השתמש תמיד בעין הדומיננטית שלך לצפייה נוחה. 
 

 (DC) סמל זה מציין זרם ישיר
  

 ציוד חשמלי ואלקטרוני ישן  מיחזור

 
 

מדינות האיחוד האירופי אסור להשליך מוצר זה וכל תוסף המסומן הסמל של הפח עם הגלגלים המחוק באיקס מציין שבתוך 
 בסמל זה, כפסולת לא ממוינת, אלא יש לקחת אותו לאיסוף נפרד בתום שירותם. 

 
 מיחזור הסוללה

 

 
 

אנא בדוק תקנות מקומיות להשלכת סוללות. לעולם אין להשליך סוללות באשפה העירונית. השתמש במתקן להשלכת סוללות  
 אם זמין.

 
 

 מדריך עבור אוזניות
 

 
 

 כדי למנוע נזקי שמיעה אפשריים, אין להקשיב בווליום גבוה לאורך זמן.
 

A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’utilisateur. 
 

 הוראות לבטיחות השימוש במטען 
 

 אזהרה: לשימוש במטען עקוב אחר ההוראות הבאות:  
 ודא כי הכבל מחובר כראוי. •
 יש להרחיק את המטען מנוזלים. •
 לתמיכה. במקרה של ריח או רעש מוזרים מהמטען, נתק אותו ופנה  •
 לפני ניקוי הכבל או המטען, נתק אותו מאספקת החשמל.  •
  בעת שימוש בכבל מאריך, בדוק את תקינותה של ההארקה. •
 ברגע שהסוללה נטענת במלואה.  HMT-1 -נתק את המטען מה •
 אל תשתמש במטען זה באזורים רטובים. מטען זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.  •
 ובות. אל תכניס ותוציא את התקע בידיים רט •
 אל תפתח את המטען. לכל בעיה, צור קשר עם התמיכה. •
 אל תחתוך, תחשוף או תקשור את הכבל.  •
אל תניח על הכבל חפצים שעלולים לגרום לו להתחמם יתר על המידה. הוא עלול להזיק לכבל ולגרום לשרפה או   •

  או להתחשמלות.אל תשתמש באף כבל למעט הכבל המקורי מכיוון שזה עלול לגרום לקצר  -להתחשמלות.
  אל תשתמש באף כבל למעט הכבל המקורי מכיוון שזה עלול לגרום לקצר או להתחשמלות. •
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 HMT-1חיבוריות של 
 

RealWear HMT-1גלי תדרים להפעלת   
 

 לעבודה הם כלהלן:  Wi-Fiפרטים על פס)י( תדר 
 

802.11a: 14.34dBm 
802.11b: 13.32dBm 
802.11g: 12.29dBm 

802.11n HT20: 11.25dBm 
802.11n HT40: 11.39dBm 

802.11ac: 12.26dBm 
 

Fi-G Wi5מידע על חיבור   
 

 מוגבלת לשימוש בתוך מבנה. 5.35GHz - 5.15עבודה בפס 
 

 בלוטות'
 

Bluetooth Low Energy 4.1 ( :)10.55אנרגיה נמוכה dBm  
 

 HMT-1תכולת הקופסה של 
 

 : RealWear HMT-1רשימת הפריטים בקופסה של 
 

RealWear HMT-1 ( )עם סוללה מובנית בלתי ניתנת להסרה, רצועת ראש ורפידת ראש אחורית מובנית 

 Cמסוג  USBכבל  •

  (זכר) USB Micro B -(נקבה) ל C מסוג USB מתאם •
 HMT-1מדריך התחלה מהירה של  •
 

 בקופסה נפרדת:אך נשלח , HMT-1כלול עם רכישת 
 HMT-1מטען קיר אזורי עבור  •
 
 

  



 
1-HMT מדריך למשתמש  

 

RealWear, Inc  . 2020זכויות יוצרים  12 

 HMT-1סקירה כללית של מכשיר  
 

 

 מבט קדמי
 
 רפידת ראש ניתנת להסרה .1
 רצועת ראש ניתנת להסרה .2
3. Mic B1 
 מחבר כתף .4
 פנס .5
 ר תצוגהמכשי .6
 A1מקרופון  .7
8. Mic A2 ()בצד הנגדי 
 טבעת נעילת מפרק יד  .9

 זרוע בום .10
 מצלמה .11
 מחבר מרפק .12
כיסוי לחריץ כרטיס  .13

 SDמיקרו 
 כפתור פעולה .14
 כפתור הפעלה .15
 רמקול .16
רמקול )בצד  .17

 הנגדי(
 

 

 
 מבט אחורי

 
 
 
1. Mic B2 
 תא סוללה  .2
 מכסה סוללה .3
  Micro USBפורט נתונים וטעינה  .4
 חלון תצוגה  .5
 שקע אודיו  .6
 USB-Cיציאת  .7
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HMT-1 -  פרטים  - סקירת מכשיר 
 

 כפתור הפעלה
 

   
 

כיצד להשתמש   נלמדבהמשך  ור ההפעלה.ישנם שני כפתורים צד זרוע הבום של המכשיר. הכפתור העגול הקטן והמוכסף הוא כפת
 בכפתור זה כדי להפעיל את המכשיר, לכבות, להרדם או להתעורר.

 

 כפתור פעולה
 

כפתור הפעולה הוא הכפתור הגדול, במרקם המיוחד, שליד 
כפתור ההפעלה, והוא משרת מספר מטרות. נקישה בודדת 
משמשת כשיטה בטוחה לחזור אל מסך הבית שלך. שלוש  

הקשות מהירות ברציפות יעבירו את מערך המיקרופון בין תצורות 
 קדמיות ואחוריות. 

שכת על כפתור הפעולה תפתח את תפריט בחירת  לחיצה ממו
השפה ותעבור על רשימה של שפות נתמכות. שחרר את  

 הכפתור לבחירת השפה הרצויה לך.
 
 
 
 
 

 
  SDכרטיס  דלת

 

 
 

עם   FAT32בעל פורמט  microSD. ניתן להכניס כרטיס 001באמצעות מברג פיליפס, ראש  MicroSD-ניתן לפתוח את סוגר כרטיס ה
 בייט לאחסון נייד. -ג'יגה 256קיבולת מרבית של 
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 פרטים המשך
 

 פוד מצלמה
 

 
 

מגה פיקסל  16מעלות. הוא מסוגל לצלם תמונות של (( xפוד המצלמה ממוקם מעל זרוע הבום וניתן לכוונו מעלה ומטה ))
 כלול גם פנס מובנה בו תוכל לשלוט באמצעות הקול.. 1080pוסרטונים באיכות 

 
 

 זרוע בום
 

זרוע הבום מאפשרת למשתמש להתאים את מיקום פוד התצוגה 
מה שאומר שניתן לכוונן אותו למעלה  מעלות של חופש, 6ומאפשרת 

ולמטה, שמאלה וימינה, קדימה ואחורה. הוא מורכב ממפרק כתף, 
מרפק וכף היד )דמיין את הזרוע האנושית( ניתן להפוך את הכיווניות  

שלו כדי לאפשר שימוש על ידי משתמשים עם עין דומיננטית ימנית או  
 שמאלית.

 
 

 
 
 
 
 

 
 טבעת נעילת מפרק יד

 
זהו המנעול הקטן בצורת גלגל הנועל את פוד המסך במקומו,  

 .ונמצא בין המסך לזרוע הבום
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 פוד מסך
 

ניתן לסובב ולהתאים את מארז התצוגה כך שהמשתמש יוכל לראות את 
 LCD 854x480p 24-bitוגת התצוגה בבירור.  התצוגה עצמה היא תצ

, ונראית כמו  1מעלות ועומק מיקוד של מטר  20עם שדה ראייה של 
 אינץ'. טאבלט במרחק נגיעה.  7מסך של 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מערך מיקרופונים
 

    
 

המיקרופונים הראשיים מטפלים בקלט משתמשים, ואילו מיקרופוני הייחוס מבטלים  .  HMT-1 -קיימות שתי מערכות של שני מיקרופונים ב
רת מחדל, ממוקמים על מארז התצוגה. המיקרופון הראשי פונה כלפי מטה, קרוב לפיו של  רעש חיצוני. המיקרופונים הקדמיים, פועלים כברי

 המשתמש, ומיקרופון הייחוס פונה כלפי מעלה כדי לקלוט ולהסיר רעשי רקע.
 

ר המיקרופונים האחוריים ממוקמים בצד המכשיר מול זרוע הבום. יש להשתמש בהם רק כאשר מתקשרים כאשר זרוע הבום מכופפת לאחו
 ומחוץ לשדה הראייה שלך. 

 
 

 רמקולים
דציבל הנמצא מעל האוזן כאשר המכשיר על הראש בכל   91ישנו רמקול 

 אחד מהצדדים.
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 סוללהתא 
 

 
 

השעון ולאחריו משיכה. לאחר הסרת המכסה, הטה את אתה יכול להסיר את מכסה הסוללה על ידי סיבוב קטן נגד כיוון 
המכשיר כדי להוציא את הסוללה. כדי להחליף את הסוללה, הכנס סוללה חדשה, לחץ עליה כדי לסגור את מכסה הסוללה  

 וסובב אותו אל מקומו בכיוון השעון. הדק את הדש. 

 
 USBיציאת מיקרו 

 

 
 

שנמצאת לצד תא הסוללה, מתחת לדש האחורי בצד  ,  USB-עבור כל העברות הנתונים, עליך להשתמש ביציאת המיקרו
 שמול זרוע הבום.

 
 USB-Cיציאת 

 
משמשת לטעינה מהירה. היא נמצאת מתחת  USB-C -יציאת ה

 לדש האחורי על 
 הבום בצד המכשיר.זרוע 
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 שקע עזר )אוזניות( 
 

 
 

להפחתת רעש של   dB 33שלך, אנו ממליצים להשתמש באוזניות  HMT-1 -דרך השקע הזה. עם ה HMT-1ניתן לחבר אזניות אל 
RealWear .שקע זה נמצא ליד יציאת ה- USB-C 

 
 

 רפידת ראש אחורית
 

 
 

רפידת הראש האחורית הינה רפידה מתכווננת ונשלפת הממוקמת בחלק האחורי של המכשיר שנמצא לאורך אחורי הראש. אם אתה 
 על קסדה או כובע מצחייה, אתה יכול לבחור להסיר אותה לשם הנוחות.  HMT-1מרכיב את 

 
 

 רצועת ראש

 
 

לולאה מתכווננת המונחת לאורך חזית ראשו של הלובש. שוב,  אתה מרכיב אותו על קסדה או כובע מצחייה, אתה יכול   -זוהי רצועת וו 
 ר אותה לשם הנוחות. לבחור להסי
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HMT-1 -  מדריך התקנה 
 

 HMTחבישת מכשיר 
 

 שלך ולהבטיח את החוויה הטובה ביותר.  HMT-סעיף זה ידריך אותך כיצד ללבוש את מכשיר ה
 

 לקבוע תצורת עין ימין או עין שמאל - 1שלב 
 

 הראש. כך שהתצוגה והמצלמה מיושרים לצד השמאלי או הימני של  HMT-ניתן להגדיר את ה

 
  קושר הזה.ראשית, חשוב לקבוע את העין הדומיננטית שלך, כדי לעשות זאת, עקוב אחר ההוראות הפשוטות במאמר המ

 בעין הדומיננטית שלך תאפשר את השימוש הברור והנוח ביותר במכשיר. HMTהצגת התצוגה של 
 
 

 HMT-הכן את ה  - 2שלב 
 

עם באותו הגובה כמו זרוע הבום / התצוגה בצד שמאל או ימין, לפי צד העין הדומיננטית  HMT-לפני ההלבשה, החזק את ה
  כמוצג להלן." Z"שלך. כופף את הבום כך שתיווצר צורת 
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  ום.וודא כי האביזרים המורכבים על הראש נמצאים במק - 3שלב 
 

אלה עשויים לכלול את הרצועה היחידה, הרצועה המשולשת, קסדה עם תופסנים, כובע מצחייה עם רצועה משולשת, או כובע 
 עיין במאמר בנושא אביזרי הרכבה לקבלת הוראות לחיבור המכשיר לאפשרות ההרכבה שבחרת.  בייסבול עם ערכת הרכבה.

 

 

 
 

 
 HMT-חבישת ה  - 4שלב 

 
התחל על ידי מיקום המכשיר על ראשך כך שהוא יהיה בערך מקביל לאדמה. יש למקם את רצועת הראש אנכית, לא בזווית,  

 העליון של הראש. כשהיא מונחת על החלק 

 
 

 HMT-חבישת ה  - 5שלב 
 

יש להציב אותו ממש לאורך אזור  -ה חובש כך שהמכשיר לא יהיה תלוי נמוך מדי כוון את רצועת הראש או כיסוי הראש שאת
 הרקות, מעל האוזניים.

 
לאחר מכן, הזז את מארז התצוגה לפוזיציה. לחוויה אופטימלית מומלץ למקם את התצוגה קרוב לקו המרכזי של הפנים שלך, 

 מול העין שלך וקרוב אליה. 
 

  



RealWear, Inc.  Copyright 2020  www.realwear.com 

 
 

 HMT -הפעלת ה  - 7שלב 
 

על הראש, לחץ לחיצה  HMT -לפני שאתה מניח את ה
למשך כשלוש שניות ואז  ממושכת על לחצן ההפעלה
לחצן ההפעלה הוא הכפתור    שחרר את לחצן ההפעלה.

כמו זרוע  HMT-העגול הכסוף הנמצא באותו צד של ה
 הבום / התצוגה.

 

 
 

לאחר עשר עד חמש עשרה שניות תשמע צליל כאשר  
פועל ומוכן  HMT-רצף ההפעלה הושלם. עכשיו ה

 ללבישה. כעת אתה אמור להיות מסוגל לראות את המסך.

 

 כוונון ההתאמה  - 6שלב 
 

החוצה או וודא כי מארז התצוגה אינו ממוקם רחוק מדי 
 קרוב מדי מול העין.

 

 
 

הזז את התצוגה כלפי קו האמצע על ידי דחיפה מהחוץ 
 כלפי פנים.

 

 
 

לאחר מכן, כשאתה אוחז בזרוע הבום ביד אחת וביד 
דחף את מארז התצוגה , HMT-השנייה את גב מכשיר ה

פנימה כך שהוא קרוב אל העין שלך, לפניה וקצת מתחת  
 לה.
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 כוונון עדין של המצלמה - 9שלב 
 

 
 

להשתמש במצלמה, תצטרך לבצע  כשאתה מוכן מוכן
כמה התאמות סופיות כך שהנוף של המצלמה יהיה  

 מקדימה ולא חסום. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כוונון עדין - 8שלב 
 

עדיף להטות ולסובב את מארז התצוגה כדי לבצע 
 התאמות קלות. 

 

 
 

וודא כי מארז התצוגה מסובב כך שכל ארבע פינות המסך 
מופעל, ומארז  HMT-לעינך. כאשר הנראות בבירור 

התצוגה ממוקם כהלכה, אתה תראה את כל מסך הבית  
 .HMTשל 
 
 

 

 
 

אזהרה: אם אינך מצליח לראות בבירור את מה שמוצג על  
 - המסך, בדוק כיצד מותקנים המכשיר והתצוגה שלך

בדוק שוב את התאמת הרצועה או הכיסוי והאם התצוגה  
 שלך מוגדרת נכון לעין הדומיננטית שלך. 
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 מהדפדפן רשת.  HMTתצורה מרחוק של 
 

 לתצורה מדפדפן אינטרנט QRצור קוד 
 

שיכול להכיל מידע על הגדרות עבור חיבורי שפה, אזור זמן,  QRאפליקציית התצורה )שנמצאת בתכניות שלי( סורקת קוד 
   .QR-דף אינטרנט מאפשר לכל אחד ליצור את קוד ה   .WiFiשעה וחיבורי 

 
 כדי להתקין את המכשיר, בצע את ההליך הבא: 

 
 פתח דפדפן רשת על המחשב שלך.  .1
 http://www.realwear.com/configureאו  realwear.setupmyhmt.comבקר באתר  .2
על 'הגדרה ראשונית'. )הערה: לחץ על כפתור 'תצורה' בדף ואז  .3

 אתה יכול גם ללחוץ על קישור 'תצורה' בסרגל הניווט העליון(.
בחר את השפה הרצויה ולחץ על 'הבא'. עליך לבחור תחילה   .4

   את אזור העולם ואז את אזור הזמן.
תיבת הסימון 'הגדר באופן אוטומטי' תוגדר כברירת מחדל על  .5

אם אתה מעוניין    פי הערכים מהמחשב או הטלפון שלך.
בהגדרות אחרות, בטל את סימון התיבה ושנה את כל הערכים 

    הדרושים.
 לאחר שערכי התאריך והשעה מוגדרים לחץ על 'הבא'.  .6

או ) WiFiאופציונלי: הזן את שם נקודת הגישה לרשת  •
SSID )ואת הסיסמה כדי להגדיר את רשת ה- Wi-Fi 
הפשוטות  WiFi-שלך.  הערה: רשתות ה HMTעבור 

   .WPA / WPA2 PSKביותר משתמשות באבטחת 
 יופיע על מסך המחשב.  QRלחץ על 'צור קוד'. קוד  .7
 NAVIGATEאמור "  .HMT -פתח את אפליקציית התצורה ב .8

HOME "" ואזMY PROGRAMS " ואז
"CONFIGURATION ."  .המכשיר יתחיל לצפצף 

 נמצא במתווה היעד בתצוגה.  QR -שקוד ה כך HMTעל ידי הפניית המצלמה של  QR -סרוק את קוד ה .9
 ייסרק, יישמע צליל ואתה תוחזר למסך הקודם.  QR-כאשר קוד ה .10

 

 
 

  -הזמינה בחנות האפליקציות וב, RealWear Companionניתן לבצע את השלבים המקדימים גם באמצעות אפליקציית 
Google Play. 

 
בפעם הראשונה, יוצג מסך תצורה מרחוק. כדי לדלג על התצורה מרחוק ולבצעה  HMT-הערה: כשאתה מפעיל את מכשיר ה

 MYואז "" NAVIGATE HOME"ניתן לחזור ליישום התצורה בכל עת על ידי אמירת   ן הפעולה.מאוחר יותר, לחץ על לחצ
PROGRAMS "" ואזCONFIGURATION ." 

  

http://realwear.setupmyhmt.com/
http://www.realwear.com/configure
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 קביעת עין דומיננטית 
 

עדיף להשתמש בעין הדומיננטית שלך כשאתה צופה    דומיננטיות בעיניים היא הנטייה להעדיף קלט חזותי מאחת העיניים.  
 בתצוגה. 

 
 נטיות בעיניים אינה קשורה להיותך ימני או שמאלי.  דומינ

 
 כדי לקבוע איזו עין דומיננטית: 

 צור משולש כאשר ידיך פשוטות קדימה ואוחזות זו בזו.  .1
 

 
 

 כששתי העיניים פקוחות, התמקד בחפץ מרוחק כלשהו הנמצא במרכז המשולש )כמו נורה או ידית דלת(.  .2
  עצום את עין ימין.  -כאשר אתה ממשיך להתמקד על החפץ במרכז המשולש ושומר על הראש ושתי ידיך יציבים  .3
  אם האובייקט עדיין נמצא במשולש, העין הדומיננטית שלך היא עין שמאל. .4
 כאשר אתה ממשיך להתמקד על החפץ במרכז המשולש ושומר על הראש ושתי ידיך יציבים  .5

  עצום את עין שמאל. - 
 אם האובייקט עדיין נמצא במשולש, העין הדומיננטית שלך היא עין ימין. .6

 
 נמצא בתוך המשולש בשתי העיניים, אין לך עין דומיננטית. אם החפץ .7
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 HMTכיסוי ראש עם מכשירי 
 

אם קיימת זמינות ספציפית   RealWear)בדוק באתר 
 לדגם.( 

 
מצוידים ברצועת ראש  HMTבאופן סטנדרטי, מכשירי 

 נשלפת.  
 

 
 
 
 

בכמה  HMTשלך, ניתן להתקין מכשיר  PPE -בהתאם ל
ת  דרכים נוספות כדי להגביר את היציבות, הנוחו

 והבטיחות.  
 

 הרכבה על קסדה קשיחה ואביזרי סוגרים אופציונליים. 
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הרכבה עם כובע בייסבול המוסב לשימוש 
RealWear 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 המשך -כיסוי ראש 
 

באמצעות רצועה לכובע מצחייה  HMT-1ניתן להרכיב את 
 בעלת שלושה פסים. 

 

 
 
 

 ייה הרכבה עם רצועה בעלת שלושה פסים וכובע מצח

 
 
 
 
 
 
 

 

 עם קסדה  HMT-שימוש ב
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 .shop.realwear.comלקסדות באתר   ניתן להשיג סוגרים ייחודיים

 

           
 
 

 והצמד אותם למקומם.  HMT-חבר את סוגרי הקסדה אל רצועת ה .1
 צריכה להיות מונחת  HMT-יעודיים על הקסדה; רצועת ההחלק את הסוגרים אל חריצי האביזר הי .2

        מחוץ לרתמת הכובע הקשיח.  
 חבוש את הקסדה ואם ניתן, הדק אותה אל הראש עד שתהיה מאובטחת ונוחה.   .3
 מהקסדה, צבוט את סוגר ודחוף את הסוגר אל מחוץ לחריצי הקסדה. HMT-להסרת ה .4

 
 

 ללא קסדה HMT-שימוש ב
 

 
 

 חיבור הכרית האחורית
 

; HMT-הכרית האחורית מתחברת אל הפס האחורי של ה
יישר את הפתחים של הכרית האחורית ליתדות שעל  

 והצמד אותה למקומה. HMT-הרצועה האחורית של ה

 
 רצועת הראשחיבור 

 
 HMT-הכנס את קצה הרצועה לחריץ הפנימי משני צידי ה

כפי שמוצג בתמונה. קפל את הקצה אחורנית אל עצמו  
 והדק באמצעות רצועת הסקוץ'. 

 

 

 עם משקפי מגן  HMTלבישת 
 

תך, המשך להרכיב את אותם המשקפיים או משקפי  אם אתה מרכיב משקפי ראייה כדי להפעיל מחשב, או משקפי מגן בעבוד
 RealWearמתוכננים לעבוד טוב עם או בלי משקפיים או משקפי מגן,  HMTבעוד שמכשירי . HMT-המגן בעת השימוש ב

  .HMT-ממליצה להשתמש בהגנה על העיניים בזמן השימוש ב

http://shop.realwear.com/


 

 

 
realwear.com 27 

 HMT-1-נתונים בסיסיים על טעינת ה
 

 HMT-1-טעינה ישירה של ה 
 

השתמש , HMT-1כשהיא מותקנת בתוך  HMT-1כדי לטעון את סוללת 
  הכלולים באריזה.  USB-C -במטען הקיר וכבל ה

 
 כדי לטעון מחדש את הסוללה:

 
 USB Type-Cליציאת  USB Type-Cחבר את כבל הטעינה  .1

שנמצאת מתחת למכסה הגומי בחלק האחורי של המארז בצד של  
יבטיח את זמן   USB-Cויציאת  USB-Cזרוע הבום. השימוש בכבל 

 הטעינה הקצר ביותר.

 
 
 
 
 חבר את כבל הטעינה אל מטען הקיר. .2
ותשנה צבע מאדום לצהוב  חבר את מטען הקיר לשקע חשמל. נורית לחצן ההפעלה תהבהב לאורך כל מחזור הטעינה .3

 לירוק על פי רמת הטעינה של הסוללה. ירוק מסמל טעינה מלאה. 
 
 

 
 
 
 
 

 נורה אדומה פירושה שהסוללה חלשה מאד או מרוקנת לחלוטין. 
  ושהמכשיר נטען. 100%-נורה צהובה פירושה שעוצמת הסוללה היא פחות מ

 נורית ירוקה פירושה שהסוללה מלאה. 
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סמל הסוללה 'יתמלא' תוך ציון מצב הטעינה 
 שלו. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הכנסת הסוללה הנטענת
 
 

צריך סוללה נטענת על מנת לפעול. המכשיר נשלח עם  HMT-1המכשיר 
  סוללה מותקנת.

 
מכסה הגומי הממוקם בחלק האחורי של בית הסוללה פתח את  .1

 1/8ופתח את מכסה הסוללה בסיבוב הבורג נגד כיוון השעון על פני 
 סיבוב בקירוב. 

ישר והכנס את הסוללה לתא, עם המגע ממוקם בתחתית תא   .2
 הסוללה. 

יישר את הנקודה הלבנה על מכסה הסוללה עם   .3
והחלק את  HMT-1-הנקודה הלבנה שעל מארז ה

אבטח את המכסה על ידי   תו עד הסוף למקומו.או
 סיבוב בקירוב. 1/8סיבוב בכיוון השעון של 
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 טעינה ושימוש במטען רב תכליתי
 

 תכליתי.-ניתן לטעון עד שש סוללות רזרביות בו זמנית באמצעות המטען הרב 
 

  אזהרה: אין להטעין סוללות באמצעות מטענים ממקור צד שלישי.
 הכלול במטען הסוללה.  RealWearחבר את המטען לחשמל רק באמצעות כבל הטעינה של 

 
הכנס את הסוללות אל תא הטעינה כך  .1

שהקוטב החיובי כלפי מטה, כלומר צד 
  המגע נכנס ראשון.

  לחץ בעדינות כדי לאבטח. .2
נורה תופיע ליד חיבורי הסוללה כאשר  .3

היא מחוברת, והתצוגה תציג את רמות  
 הטעינה הנוכחיות של כל סוללה.

במידת האפשר, רצוי להוציא את   .4
הסוללות מיד לאחר השלמת הטעינה 

בכדי להבטיח חיים אופטימליים של  
 הסוללות והמטען. 
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 שלך   HMT-הגדרת ה
 

 הגדרות
 

 . 'SETTINGS'אתה יכול לגשת להגדרות ממסך 'התכניות שלי'. עבור אל ה'תוכניות שלי' ואמור 
 

 

 

‘PAGE DOWN’  .כדי לראות אפשרויות נוספות 

 
 
 

ת ההגדרות ההגדרות מספקות גישה להגדרות ברמת המערכת ויכולות חשובות אחרות. ניתן לבחור כל אחת מאפשרויו
 הבאות על ידי אמירת הפקודות המתאימות: 

 
• Network and Internet 
• Connected Devices 
• Apps and Notifications 
• Battery 
• Display 
• Sound 
• Storage 
• Security and Location 
• Users and Accounts 
• Accessibility 
• RealWear 
• System  
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 המשך - HMTתצורת 
 

 הגדרת נעילת מסך 
 

 

 
 

 ' PIN: אמור את המילה '4שלב 
 

 
 

: הזז את הראש שלך שמאלה או ימינה עד המספר 5שלב 
אמור   שאתה רוצה לבחור נמצא בתוך המסגרת.

"SELECT ".כדי להזין את המספר   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

השימוש בתכונת נעילת המסך של אנדרואיד מגן על  
שלך מפני גישה לא מורשית. כדי להגדיר  HMT-מכשיר ה

 את נעילת המסך, בצע את הפעולות הבאות: 

 
 : 1שלב 

 MYאתה יכול להגיד "  הזן הגדרות באחת משתי דרכים.
CONTROLS" ואז ,"MORE SETTINGS."    או שאתה

'  MY PROGRAMS', ואז 'NAVIGATE HOMEיכול להגיד '
   '.SETTINGSואז '

 

 
 

 SECURITY, ואז אמור 'PAGE DOWN: אמור '2שלב 

AND LOCATION.'  
 

 
 

)שים לב, דף ההגדרות יגלול למיקום האחרון בו ביקרו 
ת לא ייגללו  כך שייתכן כי ההגדרו  לאחר האתחול מחדש.

ההוראות כאן מניחות שתתחיל בראש    עד לראש הדף. 
 העמוד.(

 
' או בחר באמצעות  SCREEN LOCK: אמור '3שלב 

'. על המסך למעלה, הפקודה # SELECT ITEMהפקודה '
 "SELECT ITEM 3הנכונה תהיה "
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אתה יכול לבחור לראות את כל ההודעות או להסתיר 
 הודעות מסוימות. 

 
 אתה יכול גם לבחור להסתיר את כל ההודעות.  

Show all notificationsברירת המחדל היא " פשוט   ".
 SHOW ALL NOTIFICATIONS" ,"HIDEאמור "
SENSITIVE  

NOTIFICATION CONTENT" או "DON'T SHOW 

NOTIFICATIONS AT ALL .כדי לבחור " 
 

 
 

 '. DONE: כשאתה מסיים, אמור '9שלב 
 

 
 

נעילת המסך מופעלת, והמכשיר יינעל בפעם הבאה  
ההפעלה למשך שנייה  ניתן ללחוץ על כפתור   שהוא ישן.

או אם המכשיר אינו    או פחות כדי לנעול את המכשיר.
   פעיל למשך זמן שנבחר ב'הגדרות'<'תצוגה'<'שינה'.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PIN-ה  הרצוי. PIN-: חזור כדי להזין את רצף ה6שלב 
כשאתה מסיים, אמור   ספרות. 16עד  4יכול להיות בן 

"NEXT ITEM." 
 

 
 

כשאתה    לאישור. PIN-: הזן שוב את קוד ה7שלב 
 CLOSE" " או אמורNEXT ITEMמסיים, אמור "

KEYBOARD" ואז אמור ,"OK." 
 

 
 

בחר באפשרות תצוגת ההתראות הרצויה.  זה  8שלב 
יציג התראות על מסך הבית  HMT-יקבע אם ה
 ר נעול.כשהמכשי
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 המשך –  HMTתצורת 
 

 HMT-שחרור נעילת ה
 

 PINכאשר נעילת המסך מופעלת, המכשיר זקוק למספר 
עם ההתעוררות ממצב שינה או כאשר המכשיר מופעל 
 מחדש.  

 
 כדי לבטל את נעילת המכשיר: 

 
כאשר מופיע מסך   : לחץ על לחצן ההפעלה. 1שלב 

 ".UNLOCKהנעילה אמור "

 
 

הזז את הראש שלך . PIN-: הכנס את קוד ה2שלב 
  שמאלה או ימינה כדי להדגיש מספרים.

 

 

 
" כדי להזין SELECT: כאשר הם מודגשים, אמור "3שלב 

 שלך. PIN-חזור על הזנת ה  את המספר.
 

 
 

" כדי לבטל את נעילת ACCEPT: בסיום, אמור "4שלב 
בית במקרה של אתחול  המכשיר יעבור למסך ה המכשיר.

מחדש של המכשיר או יחזור למסך האחרון שנפתח 
  במקרה של התעוררות ממצב שינה.
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 המשך - HMTתצורת 
 

 HMT Wirelessעדכון  
 

 SELECT ITEM" או אמור "DOWNLOAD: אמור "4שלב 

)ואחריו מספר הפריט(". הורדת עדכון התכנה תתחיל. 
הורדת עדכון התכנה תתחיל. זמן ההורדה תלוי בגודל  

 ובקישוריות הרשת. החבילה 
 

 
 

 
 

אם נפח ההורדה גדול, אנו ממליצים להשתיק את  
 MUTEהמיקרופונים. פשוט אמור "

MICROPHONE."   לאחר סיום ההורדה, לחץ לחיצה
פעולה השחור הגדול בצד הבום של קצרה על כפתור ה

לאחר מכן תוכל להתקין את העדכון . HMT-1מארז 
   באמצעות פקודות קוליות.

 
: לאחר השלמת ההורדה, מוצגת אפשרות  5שלב 

 להתקנה כעת או אחר כך.
 

 
 

המכשיר שלך כבר מוגדר לשמור על מערכת ההפעלה 
( OTAשלו מעודכנת באמצעות עדכונים אלחוטיים )

לא יתעדכן  HMT-ה  .RealWearפצים על ידי המו
   אוטומטית, הוא דורש מהמשתמש להפעיל את העדכון.

 
 .Wi-Fiוהתחבר לרשת  HMT-1-: הדלק את ה1שלב 

 
 WIRELESS: נווט אל התכניות שלי ואמור "2שלב 

UPDATE" 
 

 
 

אם לא,   : ייתכן שהמערכת כבר הורידה עדכון.3שלב 
 ".CHECK FOR UPDATESאתה יכול לומר "

 

 
 
 

 אם אתה מעודכן, תוצג הודעה המציינת זאת.
 

 אם יש עדכון זמין, תוצג אפשרות להורדת החבילה.
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 15 -", למשך כINSTALL LATER: אם תאמר "6שלב 
 שניות, יופיע חלון להגדרת זמן השהיית ההתקנה.

 
 

שעות.  8או  4, 1אתה יכול להשהות את ההתקנה לבעוד 
אם זמן ההשהיה אינו מוגדר בתוך הזמן הנתון, ההתקנה 

 שעות. 4מוגדרת להתבצע בעוד 

 
 

" כדי להתקין ולעדכן את INSTALL NOW: אמור "7שלב 
 באופן מיידי.  HMT-1תוכנת 

 

 

 הודעות אזהרה לתשומת לב במהלך התקנת התכנה
 

'וודא שאתה קורא את הודעות האזהרה הבאות לפני  
 שתמשיך בעדכון התכנה'

 
 התרעת סוללה 

במהלך  HMT-1'אנו ממליצים לא להשתמש במכשיר 
טעינה לפני   30%עדכון התכנה. 'וודא גם שיש לפחות 

 התקנת העדכון.'
 

 אזהרת עדכון תכנה
 'האזהרה הבאה מוצגת כאשר עדכון התוכנה מתחיל.'

 

 
 

 " כדי להמשיך עם העדכון.OKאמור "
 

 
 
 יאתחל את עצמו לאחר השלמת העדכון. HMT-ה
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 המשך - HMTתצורת 

 

 HMT-שפה לבחירת ממשק 
 

 תומך בשפות הבאות:  HMT-מכשיר ה
 

 אנגלית )ארה"ב(  .1
 צרפתית .2
 גרמנית .3
 איטלקית  .4
 יפנית  .5
 קוריאנית  .6
 סינית מנדרינית .7
 פולנית  .8
 פורטוגזית )ברזיל( .9

 רוסית .10
 ספרדית .11
 תאילנדית  .12

 
 כדי לבחור את שפת ממשק המשתמש:

 
 המארז.: לחץ והחזק את כפתור הפעולה השחור הגדול בצד הבום של 1שלב 

 
 : כל השפות הנתמכות מוצגות כתצוגה מקדימה, באמצעות דגלי המדינות המתאימים שלהן. 2שלב 

 

 
 

 המכשיר מגלגל מטה אוטומטית את רשימת השפות ומדגיש שפה אחת כל פעם, למשך שתי שניות כל אחת. 
 

 : כאשר השפה הרצויה מסומנת, שחרר את לחצן הפעולה והמכשיר יוגדר מיד להצגת פקודות בשפה זו בלבד.3שלב 
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  SDHMT-1-כרטיס מיקרו
 

 אל תוך החריץ המיועד ולאחסן קובצי מדיה ומסמכים. microSDאתה יכול להכניס כרטיס 
 

 
 

  פעולה  שם החלק 

להוציא את /פתח את הדלתית הזאת כדי להכניס. microSDמכסה את חריץ הכרטיס   MicroSDמכסה חריץ לכרטיס  1
  .microSDהכרטיס 

הברג כדי לפתוח חריץ הכרטיס  2
microSD  

שחרר את הבורג כדי להשתמש בדלתית . microSD-מחזיק את מכסה כרטיס ה
  .#00פיליפס בעזרת מברג 

 

 : MicroSDכיצד להכניס כרטיס 
 

 microSD-: שחרר את הברגת מכסה כרטיס ה1שלב 
 ומשוך את הקצוות כדי לפתוח. 

 
 

והחזק  MicroSD-: פתח את מכסה חריץ כרטיס ה2שלב 
 אותו פתוח עם האגודל. 

 

 
 

: שחרר את נעילת תא המתכת ונדנד החוצה 3שלב 
 לפתיחה. 
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אל התא כפי  MicroSD-: הכנס את כרטיס ה4שלב 

 שמוצג להלן. 
 

 
 

: סגור את התא והחלק את התא שמאלה לנעול  5שלב 
 אותו במקומו. 

 

 
 . MicroSD-: סגור את דלת חריץ כרטיס ה6שלב 

 

 
 

 : הכנס מחדש את הבורג והדק אותו היטב. 7שלב 
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 הגדרה ושימוש  -  MicroSDרטיס כ
 

 נה, יהיה צורך לפרמט אותו. כאשר הכרטיס מותקן לראשו  .microSDהשלם את התהליך הבא כדי להגדיר את הכרטיס 
 

אחת    ".SHOW NOTIFICATIONS: אמור "1שלב 
צפוי   .SDההתראות צריכה להיות הודעת כרטיס 

שההודעה תציין שהכרטיס אינו נתמך, אך זה פשוט אומר 
עקוב אחר השלבים בדף זה כדי   שיש לפרמט אותו.

   לאתחל ולהגדיר את הכרטיס.
 

 
 

" כדי לבחור # SELECT ITEM: השתמש בפקודה "2שלב 
 -את מספר ההתראה ולהגדיר את כרטיס ה

MicroSD.  " ואז אמורOPEN." 
 

 
 

 
 

 "USE AS PORTABLE STORAGE: אמור "3שלב 
 

 
 

 ”NEXT ITEM“: אמור 4שלב 
 

 
 

התקדמות   ".ERASE AND FORMAT: אמור "5שלב 
  מוצגת. MicroSD-פרמוט כרטיס ה
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 המשך - MicroSDהגדרת כרטיס 
 

 . DONE: כשאתה מסיים, אמור '6שלב 
 

 
 

 
 
 

: כעת הפעל את הכרטיס כאחסון ברירת  7שלב 
 "MY CONTROLSאמור "  המחדל.

 

 
 

 "MORE SETTINGS: אמור "8שלב 
 

 
", ואז אמור PAGE DOWN: אמור "9שלב 

"REALWEAR " 
 

 
 

 
 

" כדי לעבור בין STORAGE MODE: אמור "10שלב 
כאשר מצב האחסון מופיע    .SDאחסון מקומי לכרטיס 

 SD -אתה מוכן להשתמש בכרטיס ה', SDומוגדר 'כרטיס 
 שלך.
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 HMTטיפול במכשיר 
 

 HMT-כיבוי מכשיר ה 
 

RealWear ממליצה לכבות את מכשיר ה- HMT   שלך כאשר הוא אינו בשימוש כדי לחסוך סוללה ולהבטיח את אורך חייו של
 המכשיר.  אתה יכול לעשות זאת בשתי דרכים: 

 
 א. ללא ידיים  

 "MY CONTROLSאמור " .1
 "POWER OPTIONSאמור " .2
 "POWER DOWNאמור " .3
 

 ב. ידני
 ההפעלה הכסוף בצד הבום של המכשיר למשך שלוש שניות.  פשוט לחץ לחיצה ממושכת על לחצן  .1
  שחרר את לחצן ההפעלה ברגע שנשמע הצליל.  .2
  מסך כיבוי יופיע למשך זמן קצר ואז המכשיר יכבה.  .3
 

 HMT-אתחול מחדש של ה
 

 א. ללא ידיים  
 "MY CONTROLSאמור " .1
 "POWER OPTIONSאמור " .2
 "REBOOTאמור " .3
 

 ב. ידני
 עקוב אחר השלבים לכיבוי המכשיר  .1
שניות.  המכשיר  3לאחר שהמכשיר כבה לחלוטין ונורית ההפעלה כבויה, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך  .2

   יאתחל.
 

 למצב שינה / פעולה HMT-העברת מכשיר ה
 

 א. ללא ידיים  
 "MY CONTROLSאמור " .1
 "POWER OPTIONSאמור " .2
 "SLEEP NOWאמור " .3
 .HMT-1-שיר ישן, לחיצה אחת קצרה על כפתור ההפעלה תעיר את מכשיר הכאשר המכ .4
 

 ב. ידני
לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה )פחות משנייה( ושחרר כדי להכניס את המכשיר למצב שינה או להעיר את   •

 המכשיר. 
 
 
 

   HMT-אחסון ה
 

HMT-1 ו- HMT-1Z1  :בנויים להיות חזקים, אך כדי להבטיח חיים ארוכים ובריאים 
 

 כבה את המכשיר או הרדם אותו כאשר הוא לא בשימוש. 
 
 במקום קריר ויבש. HMT-אחסן את מכשיר ה .1
 הנח את המכשיר על משטח ישר או תלה אותו בבטחה על קיר.    .2
 מחובר לקסדה או לכובע מצחייה לפי הצורך.  HMT-ה אם הוא מורכב על משהו, אתה יכול לשמור על את .3
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 המשך HMTטיפול 
 

 HMT-ניקוי מכשיר ה
 

 : HMT-1Z1או  HMT-1עקוב אחר ההוראות הבאות לניקוי האזורים השונים של 
 
• HMT   עמיד במים ולכן ניקוי בעזרת מטלית לחה וסבון עדין מתאימים.  וודא כי כל המכסים סגורים ומאובטחים היטב

 בנוזל, בשום מקרה.   HMT-עת הניקוי   אין לשקע את הב
ייבש את  . HMT-לניקוי ולעיקור קל של המשטחים הקשים של ה  ניתן להשתמש גם במגבוני אלכוהול איזופרופיל •

 המשטחים או הנח להם להתייבש באוויר.   
סיבי רגיל כדי לנגב חלקי זכוכית. ניתן להשתמש במנקה מסך כדי -זכוכית התצוגה וזכוכית המצלמה: השתמש בבד מיקרו •

 לקבל את התמונות החדות ביותר האפשריות. 
רצועת הראש וכרית הראש האחורית צפויים להתבלות בסופו של דבר ויהיה צורך להחליפן.   חלקי בד: בשימוש רגיל,  •

.   ניתן לנקות אותם עם מגבונים אלכוהוליים,  http://shop.realwear.comניתן לרכוש רצועות ורפידות להחלפה בכתובת 
 אך ניקוי מוגזם עלול להאיץ את הבלאי.   

ותה באמצעות מטלית יבשה בלבד או בשילוב עם אלכוהול.  אם היא מלוכלכת, סוללה: אם הסוללה מתלכלכת, יש לנק •
ניתן לנקות אותה באמצעות מטלית, ספוגיות כותנה, מברשת שיניים ואלכוהול במידת הצורך.  אין לאפשר הווצרות  

 קורוזיה במגעים.  אם הסוללה נראית כאילו היא נפגמה, יש להחליף את הסוללה מיד.  
מור על הסוללה יבשה בכל עת.  מחוון בית הסוללה יהפוך לאדום אם הוא ייחשף ללחות מוגזמת.  אם  סוללה: יש לש •

 המחוון הוא אדום, האחריות מתבטלת ויש להשליך את הסוללה מיד לפי התקנות.    
 

 HMTניקוי אביזרי 
 
ים.  טיפ: ניתן להשתמש  מהדקי קסדה: מהדקי ההרכבה של הקסדה עשויים מפלסטיק וניתן לנקותם עם מגבונים או מ •

 בקיסמי שיניים להסרת לכלוך באזורים שקשה להגיע אליהם.  
רצועה בעלת שלושה פסים: הרצועה עם שלושת הפסים מורכבת מפלסטיק ובד. ניתן לנקות אותה במגבוני אלכוהול, אך  •

 . http://shop.realwear.comניקוי מוגזם עשוי להאיץ את הבלאי. ניתן לרכוש רצועות ורפידות להחלפה בכתובת 
הן רכיב אלקטרוני עם מחבר מתכת,  RealWearאזניות כפתור להגנת השמיעה: אזניות הכפתור להגנת השמיעה של  •

ולא מומלץ לבצע ניקוי של הכפתורים עצמם. ניגוב עם מטלית יבשה או לחה אמור להספיק. ניגוב עם בד יבש או לח מעט  
 זק לרמקולים.מספיק.  לחות רבה מדי עלולה לגרום נ

קצוות עשויים קצף לאזניות כפתור להגנת שמיעה: קצוות עשויים קצף לאזניות כפתור מורכבים מקצף זיכרון. ניתן לנקות   •
אותם בעזרת מטלית יבשה. לחות רבה מדי עלולה לגרום נזק לקצף.  קצוות עשויים קצף נחשבים למוצרים מתכלים ויש  

 להחליף אותם לאחר זמן.  
 . http://shop.realwear.comחלפה בכתובת חלקים לה ניתן לרכוש •
 

  

http://shop.realwear.com/
http://shop.realwear.com/
http://shop.realwear.com/
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 HMTמצבי אינטראקציה של 
 

 שליטה באמצעות מחוות
 

 רשימת בקרות באמצעות מחוות ראש 
 

ישנם ממשקים העושים שימוש בתנועות הראש כדי 
 לדפדף בין אפשרויות. 

 

 
 הבקרים שלי -ממשק דוגמה 

 

 הפעל גלילה 
 

הפקודה במסכים עם תצוגת גלילה ניתן לומר את 
"SCROLL ENABLE." 
 

 
 

 
 

פקודה זו תאפשר גלילת ראש אנכית בממשקי משתמש  
ברשימה כגון תפריט ההגדרות ותחליף את הפקודות  

"PAGE UP "ו "PAGE DOWN  ." 
שתמש, הסתכל כלפי מטה והמסך יגלול מטה  כדי לה

 עמוד אחד בכל פעם. 
 

 כדי להפסיק לגלול, החזר את הראש לתנוחה ישרה,  
 כך שאתה מסתכל ישר קדימה.

כאשר ברצונך להפסיק להשתמש במחווה זו ולחזור 
 SCROLLלפקודות עמוד למעלה / למטה, אמור "

DISABLE ." 
 

ביותר לגלילה מהירה לתחתית  פעולה זו שימושית 
הרשימה; כשאתה מגיע לתחתית, אמור במהירות 

"SCROLL DISABLE ."
 
 

  



 
1-HMT מדריך למשתמש  

 

RealWear, Inc  . 2020זכויות יוצרים  44 

 המשך HMTאינטראקציה עם 

 

 מקלדת דיבור 
 10.3.0 הוצאה עבור מעודכן

 
 .HMT-1Z1או  HMT-1מקלדת דיבור היא שיטת ברירת המחדל שלפיה ניתן להזין טקסט בשדה טקסט באמצעות 

 שמופיע או נבחר מסך להזנת טקסט, מקלדת הדיבורית מוצגת אוטומטית ומכסה חלק מהיישום.כל פעם 
 

 
 

 מקלדת הדיבור מספקת מגוון שיטות הקלדה: 

 מקלדת אותיות רגילה  •

 מקלדת להקלדה מאובטחת  •

 ABCמקלדת מצב  •

 קוד סריקה •

 הכתבה •
 

 מקלדת אותיות רגילה
 בשימוש במקלדת אותיות רגילה, ניתן להזין אותיות, מספרים או סמלים. 

 
 מקלדת האותיות הרגילה נפתחת ברשימת האותיות. גלול שמאלה או ימינה כדי לראות את מילת הקוד המקושרת עם התו.

 ".NUMBERSכדי לעבור למקלדת המספרים, אמור "
 ".SYMBOLSכדי לעבור למקלדת הסמלים, אמור "

 
שים לב, האות אינה חייבת להיות בריבוע המיקוד כדי לומר כל מילת קוד.  אתה יכול לומר את הפקודות הפונטיות עבור  

ברגע " ECHOואז לומר "", ROMEOלדוגמה, אתה יכול להזין תו אחד בכל פעם על ידי אמירת " אותיות בנפרד או כקבוצה.
   ך באמצעות פקודה אחת.נרשם, או להזין אותיות רבות ככל הצור" R"-שתו ה

 
  ROMEO ECHO ALPHA LIMA WHISKEY ECHO ALPHAלדוגמה: אם תאמר בנשימה אחת ללא הפסקה "

ROMEO ,"' המילהrealwear '.תוקלד בשדה הטקסט 
' כלולה בכל שלוש רשימות ההקלדה של המקלדת הרגילה; אתה יכול לומר אותה בכל עת  SPACEBARזכור שהפקודה '

 להוסיף רווח. 
 

 מקלדת להקלדה מאובטחת
משמעות הדבר היא שפקודות דיבור פונטיות מושבתות,  כשבוחרים שדה סיסמה, מופיעה המקלדת 'הקלדה מאובטחת'.

 " כדי לבצע בחירה.SELECTובמקומן המשתמש נעזר בתנועות ראש, שמאלה או ימינה, כדי להדגיש תו. המשתמש אומר "
 

 קוד סריקה
לצורך הזנת מקלדת מרחוק  QRפותחת את קורא הברקוד ומאפשרת למשתמש לסרוק קוד  "SCAN CODEאמירת הפקודה "

כל   בטלפון נייד. פונקציה זו נוחה להזנת סיסמאות ומחרוזות טקסט ארוכות. RealWear Companionבאמצעות אפליקציית 
', להזין טקסט ולהקיש על  Remote Keyboardלבחור ', RealWear Companionשעליך לעשות הוא לפתוח את אפליקציית 

המוצג על המסך של הטלפון החכם  QR-", ואז סרוק את קוד הSCAN CODEאמור ", HMTממקלדת   .QR-קוד ה
 ".MORE OPTIONS" על ידי האמירה "SCAN CODEאתה יכול גם לגשת אל האפשרות "  שלך.

 
 הכתבה 
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פונקציית ההכתבה היא מבוססת ענן עבור כל השפות, כך   פשיות.", ומיד התחל לדבר בחוDICTATIONלטקסט, אמור " -להקלדת דיבור 
" גם על  DICTATIONאתה יכול לגשת אל האפשרות "  שפות מסוימות תומכות גם בהכתבה מקומית.  שייתכן שיידרש חיבור לאינטרנט.

   www.realwear.com/supportלמידע נוסף, בקר באתר   ".MORE OPTIONSידי האמירה "
 

" כדי לבחור שוב את שדה הטקסט, ומקלדת  # SELECT ITEMהערה: אם המקלדת מוסתרת או נסגרת בטעות, השתמש בפקודה "
  הדיבור תופיע שוב.

 להפעיל את מקלדת הדיבור. " כדי  PASSWORDפשוט אמור ", WiFiאם יש להזין סיסמה לאימות 
 

 ABCמקלדת מצב 
, הוא שיטה חלופית להזנת נתונים בשדות טקסט. במצבים בהם נדרש להזין טקסטים  10.3.0המוצג כמאפיין חדש במהדורה  ABCמצב 

 ארוכים, מצב הכתבה עשוי להיות אפשרות טובה ומהירה יותר.  
חרות עשויות לעבוד בדרגות שונות אך אינן מותאמות למצב זה ועלולות לגרום  שפות א -הערה: כרגע המכשיר תומך רק באנגלית במצב זה 

 לבעיות משתמשים.  
 

 " בזמן ששדה הזנת הטקסט פעיל. ABC MODEפשוט אומרים " ABCכדי להיכנס למצב 

 

 
 

'. txtryכדי להזין את המחרוזת '" LETTER T X T R Y )האות הרצויה כאן("; לדוגמה " LETTERכדי להזין אותיות, אמור "
" כדי להזין את המחרוזת NUMBER NINE FIVE TWO("; לדוגמה ")המספר הרצוי  NUMBERכדי להזין מספרים, אמור "

'. שינוי לאותיות גדולות/קטנות, הוספת רווחים או הוספת מספרים יחייב הפוגה במחרוזת הטקסט ושימוש חוזר בפקודות  952'
 לפי הצורך.  

 
 דוגמא מורחבת:

 SHIFT" ,"LETTER S" ,"LETTER A M P L E" ,"SYMBOL" על המשתמש לומר "Sample text 324כדי להזין את הטקסט "

SPACEBAR" ,"LETTER T E X T" ,"SYMBOL SPACEBAR" ,"NUMBER THREE TWO FOUR." 
 

  
 

פשוט על ידי כך שיאמר את הפקודה המתאימה כפי שמוצג להלן.  המשתמש יכול לעבור למצבי הזנה אחרים בכל עת, 
 " כדי לחזור לגלול במצב הקלדת אותיות. LETTERSלדוגמה, אמור "

 
 

 המשך-מקלדת דיבור 
 

http://www.realwear.com/support
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 שימוש בפקודות קול במקלדת 
 

  פעולה  פקודה קולית

"SECURE ENTRY" מחליף למצב הקלדה מאובטחת 

"NORMAL ENTRY"  הקלדה רגילהמחליף למצב  

“SCAN CODE”    מאפשר למשתמש לסרוק קודQR להזנת טקסט  
לדוגמה, כדי להגדיר את הזום “. ZOOM LEVEL 5-1כדי להגדיר את רמת הזום לסריקה ברורה אמור „

  ”.ZOOM LEVEL 3, אמור “3לרמה 

“DICTATION”  .מפעילה הכתבה ומאפשר למשתמש להזין טקסט על בסיס זיהוי דיבור  

"NUMBERS" עוברת למקלדת מספרים 

"SYMBOLS" עוברת למקלדת סמלים 

"LETTERS" מחליף למקלדת אותיות 

“ACCEPT”  .מקבלת את המידע שהוזן ועובר למסך הבא לפי הסדר  

“SPACEBAR”  .מכניסה רווח אחד  

“BACKSPACE”  .מוחקת את התו האחרון  

“CLEAR TEXT”   ההזנה.מנקה את הטקסט בתיבת  

“CAPS LOCK”  עוברת בין אותיות גדולות לאותיות קטנות 

“ABC MODE”  מחליף למצב מקלדתABC  

“LETTER [a-z]” " מזין מחרוזת טקסט כפי שהיא נאמרת על ידי המשתמש. לדוגמאXZY LETTER " יזין את הטקסט
'xzy '.לשדה  

“NUMBER [0-9]” [ יזין מחרוזת מספרים כפי 9-0"מספר"]" 2 7 4שהם נאמרים על ידי המשתמש. לדוגמה NUMBER "
' אל השדה.472תזין את המספר '  

“SYMBOL [?]” " יזין את מחרוזת הסמלים שאומר המשתמש. לדוגמהSYMBOL UNDERSCORE DOLLAR QUOTE "
 יזין את המחרוזת '_$"' אל השדה.

"MORE OPTIONS" " מציג את פקודות"DICTATION, TRY""SECURE EN/  NORMAL ENTRY" ו-"SCAN CODE"  

"CLOSE 
KEYBOARD" 

 סוגרת את מקלדת הדיבור

“SHOW HELP”  .מקפיץ חלון עם עזרה לפקודות הקשורות למסך הנוכחי 

 
  



 

 

 
realwear.com 47 

 המשך HMTאינטראקציה עם 
 

 שליטה קולית 
 

 ™WearHFהצגת פיתרון 
WearHF ™תכנה חדשני המאפשר לך להשתמש ב הוא פיתרון-RealWear HMT  .כמכשיר המופעל ללא ידיים 

  קלה לשימוש ומלאה בפונקציות אינטואיטיביות.
 

 אמור את מה שאתה רואה -זיהוי דיבור 
פועלים על בסיס זיהוי דיבור. במקום ללחוץ או להקיש על מקש בקרה על המסך, כל מה שעליך לעשות הוא   HMTמכשירי 

משתמשים בטכנולוגיה העדכנית ביותר לביטול רעשים מתקדמים וזיהוי דיבור   HMTמכשירי  לומר את שם המקש המתאים.
שעובדים אפילו בסביבות הקשות ביותר. הטכנולוגיה יכולה לזהות הרבה שפות ומבטאים ומסוגלת להבחין בפקודה גם אם  

 אתה מדבר בקול נמוך.
 

יפי צריכות להיות מוצגות בבירור על גבי המסך, בדרך כלל באותיות גדולות. אתה יכול  כל הפקודות המשויכות למסך הספצ
 MYלהפעיל את המכשיר על ידי דיבור שמו של כל בקר. לדוגמה, במסך הבית יש סמלים גדולים עם שמות מתאימים כגון "

PROGRAMS" או "MY FILESום ויופעל המסך המתאים. ". כדי לגשת ליישומים האלה, אתה יכול להגיד את שם הייש 
 

 
 

 גישה לעזרה בכל רגע
” SHOW HELP”. פקודת “SHOW HELPלפקודות הקשורות למסך מסוים עם הפקודה “ אתה יכול לגשת למידע עזרה בנוגע

" כדי HIDE HELPמוצגת על כל המסכים. מסך העזרה מוצגת כחלון מוקפץ. אתה יכול לומר את הפקודה הרצויה לך או לומר "
   ולהגיב להן.ימשיך להקשיב לפקודות הללו  HMT-1אפילו כשחלון העזרה נסגר,   לסגור את החלון הקופץ.
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 שליטה קולית המשך
 

 זיהוי דיבור חליפי
 

לפעמים, לבקר המופיע על המסך אין שם, הוא כפתור 
גלילה ללא תווית, או שהוא קובץ עם שם קובץ שאינו ניתן  

במצבים כאלה, התכנה   .x.pdf-3454להגייה, כמו 
WearHF ™ מציעה באופן אוטומטי פקודת דיבור

חלופית, ומקצה מספר. מספר זה מוצג ליד הבקר 
פרי הבקר המתאים על המסך. כדי להחזיר את מס

”. כדי SHOW HELPהספציפיים עבור אותו המסך, אמור “
לבחור בקר ספציפי, עליך להשתמש במספר שהוקצה לו.  

” כדי לבחור SELECT ITEM 1לדוגמה, אתה יכול לומר “
 .1את הקובץ המקושר למספר 

 
שים לב שמספרי פקודה מסוימים עשויים להיות מוסתרים 

וון שהם עשויים " מכי SHOW HELPעל ידי פקודת "
להקפיץ גם את החלונות הקופצים של תווית הפקודה וגם  

" HIDE HELPכשתאמר "  את מספרי הפקודה החלופית.
מספרי הפקודה יישארו על המסך לרגע כדי שתוכל לראות 

  את הפריטים האלה מאחורי החלון המוקפץ.
 

 
 

 השתק מיקרופון
 MUTEכדי להפסיק את זיהוי הדיבור, אמור "

MICROPHONE  המכשיר לא יגיב לפקודות הקוליות ."
המסך יוצג שלט  שלך בזמן שהמיקרופון מושתק, ועל 

 אזהרה אדום.
 

כדי להפעיל מחדש את זיהוי הדיבור, הקש פעם אחת על  
כפתור הפעולה בצד המכשיר, הממוקם ממש מול לחצן 

 ההפעלה.

 

 
 

 גלילה מעלה ומטה
במסכים עם תצוגות גלילה, אתה יכול לגלול באמצעות  

 הפקודות הקוליות הבאות. 
 

פקודה 
  קולית

  פעולה

“PAGE UP” .מעבירה לדף אחד מעלה  

“PAGE 
DOWN” 

  מעבירה לדף אחד מטה.

“PAGE LEFT”  אחד שמאלה.מעבירה לדף  

“PAGE 
RIGHT” 

  מעבירה לעמוד אחד ימינה.

“SHOW 
HELP” 

מציג חלונן מוקפץ עם עזרה 
  לפקודות הקשורות למסך הנוכחי.

 
לדוגמה, בעמוד ההגדרות, אנו יכולים להשתמש בפקודה 

“ PAGE UP“ כדי לגלול מטה וכן “PAGE DOWNהקולית „
 כדי לגלול מעלה. 
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   HMTסקירת תוכנה 
 

 מסך הבית
 

-וכאן אתה מתחיל כשאתה מפעיל את ה HMT-מסך הבית הוא התצוגה העיקרית של ממשק המשתמש ולוח המחוונים של ה
HMT. 

 
לגשת במהירות לקבצים ויישומי מפתח תוך מתן מידע שימושי כמו השעה,  HMT-מסך הבית מאפשר למשתמשים ב

 ומצב הסוללה. WiFi-התאריך, רשת ה
 

כדי להפעיל את היישומים,    בקר ביישומים עיקריים ישירות ממסך הבית פשוט על ידי אמירה במלים של מה שאתה רואה.
 פשוט אמור את הפקודות המתאימות: 

 
   
"MY PROGRAMS" 
 
 
 
 "MY CAMERA" 

   
 
 
"MY FILES" 
 

 
 

 טיפ:

  ". NAVIGATE HOMEחזור במהירות הביתה בכל עת באמצעות פקודת הדיבור הגלובלית " •

 הבית במידת הצורך.ניתן גם להקיש פעם אחת על כפתור הפעולה כדי לחזור למסך  •

   הערה: ייתכן שהארגון שלך שינה את מסך הבית כדי להוסיף או להחסיר חלק מסמלי ההפעלה. •
 

 
 HMTמסך הבית של 

 

 כניסה אל מסך הבית
 ” מכל מקום במערכת.NAVIGATE HOMEכדי לגשת למסך הבית אמור “
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 המשך -בית
 

 לחצני שליטה
 אתה יכול לגשת ליישומים השונים על ידי הפעלת הבקרים הבאים הקיימים במסך הבית. 

 

  פעולה  פקודה קולית

“MY PROGRAMS”  .מעלה את מפעיל היישומים כדי לראות ולגשת לכל היישומים המותקנים במכשיר  

“MY CAMERA”  .מפעיל את המצלמה  

“MY FILES”  .מפעיל מנהל קבצים המאפשר לגשת בקלות למסמכים, סרטונים, צילומים וקבצים אחרים 

"SHOW HELP" .פותח את לוח העזרה 

"MY CONTROLS" .מפעיל את לוח הבקרה לגישה קלה יותר אל ההגדרות הנפוצות 

"SHOW NOTIFICATIONS" .מפעילה ומציגה התראות שהתקבלו לאחרונה 

 
 תצוגת בית עם לוח עזרה פעיל:

 

 
 

 " כדי להסתירו.HIDE HELPכאשר לוח העזרה פתוח, אמור "
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 המשך-סקירת תוכנה 

 

 ”התוכניות שלי“ 
 
 

 
 

לגשת  HMT"התכניות שלי" מאפשרת למשתמשי 
 ליישומים מותקנים. 

 
 :היישומים המסופקים כברירת מחדל הם

 (About Device) אודות המכשיר •

 (Barcode Reader) קורא ברקוד •

 (Configuration) תצורה •

 (Downloads) הורדות •

 (My Camera) המצלמה שלי •

 (My Controls) הבקרים שלי •

 (My Files) הקבצים שלי •

 (Settings) הגדרות •

 (Wireless Update) עדכון אלחוטי •
 

 שלי" תצוגת ממשק המשתמש של "התכניות 
 

 
 

אתה יכול להפעיל כל יישום פשוט על ידי אמירת שם  
ת לסמל היישום, גם אם הסמל  היישום כפי שנכתב מתח

אינו גלוי לחלוטין. לדוגמה, כדי להפעיל את המצלמה, 
  ".MY CAMERAאמור "

 
אתה יכול גם להפעיל יישום על ידי אמירת המספר 

המקושר ליישום. לדוגמה, כדי להפעיל יישום עם פריט 
". אתה יכול SELECT ITEM 8, אתה אומר "8מספר 

בודד. כדי לגלול ולראות   לראות עד עשרה יישומים במסך
 יישומים אחרים, הזז את הראש שמאלה או ימינה.

 
 SHOWלצפייה בפקודות קוליות קונטקסטואליות, אמור "

HELP". 
 

 
 

תפריט העזרה יישאר פעיל עד שתבטל אותו על ידי 
 ".HIDE HELPשתאמר "
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 המשך-סקירת תוכנה 
 

 יישומים אחרונים 
 

 ". RECENT APPLICATIONSכדי לדפדף ביישומים אחרונים, מכל מסך, אמור "
 יופיעו מספרים בפינה השמאלית העליונה של כל יישום פתוח.לאחר רגע 

 
 

 
 
 

 " כדי לגלול בין יישומים פתוחים.  PAGE UP" -" וPAGE DOWNבפקודות "השתמש 
 

", תוך התייחסות למספר בפינה # SELECT ITEMבחר יישום לפתיחה על ידי אמירת שם היישום, או השתמש בפקודה "
 השמאלית העליונה של היישום. 

 
 ".DISMISS ALL, אמור "", או כדי לבטל את הכל# DISMISS ITEMכדי לבטל יישום מהרשימה אמור "

 
 פקודות קוליות של יישומים אחרונים 

 

  פעולה  פקודה קולית

“RECENT APPLICATIONS”   מציג את הרשימה של היישומים הרצים ברקע, יחד עם מספר הפריט
  המקושר לכל יישום.

“PAGE UP”  .מבצעת גלילה לעמוד הקודם של רשימת היישומים האחרונה  

“PAGE DOWN”  .מבצעת גלילה לעמוד הבא של רשימת היישומים האחרונה  

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

  פותח את היישום המקושר למספר הפריט שאמר.

“DISMISS ITEM 1” “DISMISS ITEM 2” 
“DISMISS ITEM 3” 

  עוצר את היישום המתאים למספר הפריט שצוין. 
, 5לדוגמה, כדי להפסיק את פעולת היישום המשויך לפריט מספר 

  ". DISMISS ITEM 5אמור "

"DISMISS ALL" .עוצר את כל היישומים המופעלים כעת 

“SHOW HELP”  .מציגה פקודות נוספות 

 

 המשך-סקירת תוכנה 
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 הקבצים שלי 
 

 
 

 המותקן באמצעות היישום הקבצים שלי.  MicroSDהצגת מסמכים, תמונות וקבצי וידאו המאוחסנים באופן מקומי או בכרטיס 
 הפעל את הקבצים שלי ממסך הבית או מ"התכניות שלי". 

 
 תצוגת הקבצים שלי מציגה קבוצת תיקיות עבור:

 
 

 ”המדיה שלי“
 
 

 "התצלומים שלי" 
 
 

 "המסמכים שלי"
 

 
 

 
 שלי מסך הקבצים

 
' כדי לפתוח את לוח האפשרויות ולגשת לכלי "סרוק  MORE OPTIONSכשאתה נמצא על תצוגת "הקבצים שלי", אמור '

 סימניות".
 

 
 

 " להפנייה מהירה לכל קובץ שנפתח לאחרונה. RECENT FILESמתצוגת "הקבצים שלי", אמור "
 
 
 

 המשך-הקבצים שלי 
 

 התמונות שלי
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התיקייה "התמונות שלי" מכילה את כל קבצי התמונות  
נתמכים.  הדוממות המאורגנות בתיקיות בפורמטים 
היא מכילה    כברירת מחדל תוצג תיקיה בשם מצלמה.

 .HMTתמונות שצולמו באפליקציית המצלמה 
 

 
 

 פתח את "התמונות שלי, מתצוגת "הקבצים שלי". 
 

 
 
 

 
 

" מספקת גישה למיון שמציע MORE OPTIONSהפקודה "
לעזור בניהול קבצי תמונות. פתח את לוח האפשרויות  

 מתצוגת "התמונות שלי".
 

 
 

תיקיית המצלמה כוללת רשימה של קבצי תמונות. דפדף 
בתמונות על ידי מבט שמאלה או ימינה, ואז בחר  

" כדי לפתוח את  # SELECT ITEMבאמצעות הפקודה "
 הקובץ.
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 המשך-הקבצים שלי 
 

 ”המדיה שלי“
 

 
 

תיקיית המצלמה מכילה רשימה של קבצי וידאו שצולמו  
 .HMTבאמצעות 

 

 
 

 
 

 
 
 

 המסמכים שלי
 

 
 

 
 

 גישה לפונקציות דפדפן הקבצים 
 

  פעולה  פקודה קולית

“MY MEDIA”   מציגה קבצים שמאוחסנים
בתיקיית הסרטים וסרטים 

 HMT-1שהוקלטו בעזרת מצלמת 
  .DCIMומאוחסנים בתיקייה 

הקבצים הנתמכים הם: סוגי 
MP3, WAV, AVI, MP4 ,
WEBM.  

“MY 
DOCUMENTS”  

מציגה קבצים שמאוחסנים 
  בתיקיית המסמכים.

סוגי הקבצים הנתמכים הם: 
PDF  

"MY PHOTOS"  מציגה קבצים שמאוחסנים
בתיקיית הסרטים וסרטים 

.HMTשהוקלטו בעזרת מצלמת   

"RECENT 
FILES" 

האחרונים.מציגה את הקבצים   

“BACK ONE 
LEVEL” 

מנווטת לתיקייה הקודמת בעץ 
 התיקיות.

“SHOW HELP”  .מציגה פקודות נוספות  

"MORE 
OPTIONS" 

מציגה אפשרויות הקשר לכל 
 תצוגה.
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 המשך-הקבצים שלי 

 

 המסמכים שלי 
 

  
 

   המסמכים שלי
 

  

 
 התמונות שלי 

 
ותמונות על ידי מציג   PDFאתה יכול לפתוח קובצי 

 המסמכים עם בקרה ללא שימוש בידיים. 
"המסמכים שלי" -או תמונה ה PDFאם אתה בוחר בקובץ 

"התמונות שלי", הוא נפתח בעזרת היישום מציג  או 
  המסמכים.

 
" או על  # SELECT ITEMפתח קובץ באמצעות הפקודה "

 ידי אמירת שם המסמך ללא סיומת הקובץ.
 

 
 

 
 

 התמקדות ופנורמה
 

 1-" או כל רמה מZOOM LEVEL 2כדי להתקרב אמור "
" תתקרב למרחק הרב ZOOM LEVEL 5"  .5עד 

כאשר ההתקרבות למסמך בכל רמה מעבר   ביותר. 
יז את הראש לצפייה באזורים  , אתה יכול להז1לרמה 

 שונים במסמך.

בחלקו השמאלי העליון של המסך מופיעה תמונה  
ממוזערת קטנה עם מלבן סגול המייצג את התצוגה 

 הנוכחית.
   

 
 

 FREEZEאם ברצונך לנעול את מיקום המסמך אמור, "

WINDOW."    לאחר מכן תוכל להזיז את הראש בזמן
   שהתצוגה קפואה.

 
   ".CONTROL WINDOWכדי לחזור לפנורמה אמור "

טין  אפילו כאשר התצוגה מוקפאת, ניתן להגדיל או להק
 אותה. 

כדי להחזיר את החלון במצב תקריב למרכז המדויק אמור 
"RESET WINDOW."   
 

 פונקציות של מציג מסמכים 
 

  פעולה  פקודה קולית

“ZOOM 
LEVEL 1-5"  

מבצעת זום על המסמך על ידי הגדרת הרמה 
  .5עד  1 -לערך מסוים 

“FREEZE 
WINDOW”  

  ראש.מונעת גלילת מסמך בתגובה למחוות 

“CONTROL 
WINDOW”  

משחררת את הקפאת המסמך ומאפשרת 
 גלילת מסמכים בתגובה למחוות ראש.

"RESET 
WINDOW" 

מחזיר את החלון במצב תקריב למרכז של 
 התמונה / מסמך בגודל המלא.

"VIEW 
PREVIOUS" 

 עובר למסמך הקודם.

"VIEW NEXT" .עובר למסמך הבא 
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 המשך-המסמכים שלי 
 

 צפייה במסמכים מרובי עמודים
 

 
 

להשתמש  כדי לצפות במסמכים מרובי דפים, אתה צריך 
 בבקרי הניווט הבאים. 

 

  פעולה  פקודה קולית

“GO TO 
PAGE 1",“GO TO 
PAGE 2",“GO TO 
PAGE 3"... 

  גולל לעמוד שצוין.
, אמור 5לדוגמה, כדי לעבור לעמוד 

"Go to page 5 ."  

“NEXT PAGE" 
"PREVIOUS PAGE"  

  מבצעת גלילה לדף הבא/הקודם.

"MY BOOKMARKS"  הסימניות השמורות כעת מציגה את
  במכשיר, למסמך הפתוח.

"SHOW HELP" .מציגה פקודות נוספות  
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 המשך-סקירת תוכנה 

 

 נגן מדיה 
 

 
 

 ”המדיה שלי“
 

אם בחרת קובץ שמע או וידאו מהתיקייה "המדיה שלי", 
 הוא מושמע באמצעות נגן המדיה. 

 
על ידי  HMTצפה או פתח קבצים שצילמת באמצעות 

 ניווט לתיקיית המצלמה. 
 

 
 

 SELECT ITEMובץ באמצעות הפקודה "בחר ק

 SELECTלדוגמה, לבחירת הפריט השלישי, אמור "  ".#

ITEM 3 " 
 

 ו בנגן המדיה: הפעלת קובץ וידא

 

 
 פקודות נגן מדיה להפעלת וידאו: 

 

  פעולה  פקודה קולית

"VIDEO 
FORWARD" 

שניות  30מריץ את הווידאו 
 קדימה.

"VIDEO 
REWIND" 

שניות   30מריצה את הווידאו 
 אחורה

"VIDEO 
STOP" 

עוצרת את הווידאו ומעבירה  
 למסך „המדיה שלי“.

"VIDEO 
PAUSE" 

  משהה את הווידאו שמנגן.

"VIDEO 
PLAY" 

 מנגנת וידאו מושהה.

"SELECT 
VOLUME 1-
10" 

מגדירה את ברירת המחדל של 
רמת העוצמה של המכשיר לערך 
מסוים. לדוגמה, כדי להגדיר את 

, אמור 3-עוצמת הקול ל
"SELECT VOLUME 3."  

"SHOW 
HELP" 

  מציגה פקודות נוספות.
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 המשך-נגן מדיה  
 

 הפעלת קובץ שמע בנגן המדיה:
 

 
 

 

 
 פקודות נגן מדיה להפעלת קובץ שמע: 

 

  פעולה  פקודה קולית

"AUDIO FORWARD"  שניות  30השמע מריץ את קובץ
 קדימה.

"AUDIO REWIND"  שניות  30מחזיר את קובץ השמע
 אחורה

"AUDIO STOP"  עוצרת את שמע ומעבירה למסך
  המדיה שלי.

"AUDIO PAUSE" .משהה את השמע המנגן  

"AUDIO PLAY"  .מנגנת שמע מושהה 

"SELECT VOLUME 
1-10" 

מגדירה את ברירת המחדל של 
המכשיר לערך רמת העוצמה של 

מסוים. לדוגמה, כדי להגדיר את 
, אמור 3עוצמת הקול לערך 

“SELECT VOLUME 3 .”  

 מציגה פקודות נוספות. ”הצג עזרה“ 
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 המשך-סקירת תוכנה 
 

 קבצים ממנהל הקבצים  מחיקת 
 

אתה יכול למחוק את הקבצים מהתיקיות „המדיה 
 שלי“,"המסמכים שלי" ו“התמונות שלי“. 

 
 כדי למחוק קובץ אחד או יותר,

: עבור לתיקייה "המדיה שלי"/"המסמכים 1שלב 
 שלי"/"התמונות שלי".

 

 
 

 "MORE OPTIONS: אמור "2שלב 
 

 
 

". מוצג מסך העריכה עם EDIT MODE: אמור "3שלב 
 אפשרות לבחירת קובץ אחד או יותר.

 

 
 

: כדי לבחור קובץ מסוים, עליך להשתמש במספר 4שלב 
” SELECT ITEM 3שהוקצה לו. לדוגמה, אתה יכול לומר “

”, SELECT ITEM 5כדי לבחור את הקובץ השלישי, או “
 כדי לבחור את הקובץ החמישי. 

 

 
 

 : חזור על פי הצורך כדי לבחור מספר קבצים.5שלב 
 

 
 

 SELECT ALLכדי לבחור את כל הקבצים אמור “: 6שלב 

ITEMS.” 
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 המשך-ת קבצים מחיק
 

: כדי למחוק את הקבצים שנבחרו, אמור 7שלב 
“DELETE SELECTED“ ואז ”CONFIRM DELETION.” 
 

 
 

 
 

: כדי לבטל את המחיקה ולשמור את הקבצים,  8שלב 
 ”.CANCELאמור “

 

 
 

 אפשרויות רשימת הפקודות 
 

  פעולה  פקודה קולית

"SORT 
FILES" 

פתח את תפריט המשנה למיון 
 קבצים.

“EDIT 
MODE” 

פתח את תפריט המשנה לעריכת 
 קבצים.

 
 עריכהרשימת פקודות במצב  -המסמכים שלי 

 

  פעולה  פקודה קולית

"MORE OPTIONS"  פתח את לוח
 האפשרויות.

“SELECT ITEM 
1”, “SELECT ITEM 2” ... 

 בחר פריט לפי מספר. 

"SELECT ALL ITEMS" .בחר את כל הפריטים 

“DELETE SELECTED”  מחק את הפריט
 שנבחר. 

"CONFIRM DELETION”  אשר מחיקה של
 הפריט הנבחר. 
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 המשך-סקירת תוכנה 

 

 המצלמה שלי 
 

 
 

"המצלמה שלי" היא אפליקציה המופעלת ללא ידיים  
 לצילום תמונות וסרטונים. 

 
 MYממסך הבית או ממסך ה"תכניות שלי", אמור "

CAMERA  כדי להפעיל את אפליקציית המצלמה "
היישום "המצלמה שלי" יופעל, תראה תצוגה  כאשר   שלי.

במארז התצוגה  HMTחיה של הקלט האופטי של מצלמת 
 .HMTשל 

 
 
 

 
 

התצוגה המקדימה של המצלמה מספקת מגוון מלא של  
 בקרות והגדרות מצלמה.

 

 הקלטת סרטון  •

 צלם תמונה •

 הקבצים שלי  •

 תצוגה מקדימה של תמונה •

 רמת חשיפה •

 רמת זום •

 רוחב-יחס גובה •

 רזולוציית תמונה  •

 רזולוציית וידאו  •

 קצב פריים •

 יצוב וידאו  •

 פוקוס ידני •

 שדה ראייה  •

 למהפלאש מצ  •
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 המשך -המצלמה שלי 
 

 צלם וידאו
 

 ". RECORD VIDEOהתחל לצלם וידאו על ידי אמירת "
 

 
" כדי להפסיק את הקלטת  STOP RECORDINGאמור "

 הוידאו המתבצעת. 
 

 צלם תמונה
 

 ".TAKE PHOTOרת "צלם תמונה על ידי אמי
 

 
 

 הקבצים שלי
 

" כדי לגשת לקבצים השמורים על  MY FILESאמור "
 המכשיר.

 

 
 

 תצוגה מקדימה
 

תוצג כאשר וידאו או תמונה מצולמים, תצוגה מקדימה 
 בפינה הימנית העליונה של המסך. 

 

 
 

בזמן שחלונית התצוגה   "PREVIEW"פתח אותו באמירה 
 המקדימה מוצגת.

 
 תצוגה מקדימה של תמונה:

 

 
 של וידאו: תצוגה מקדימה 
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 המשך -המצלמה שלי 
 

 רמת חשיפה
 

תר של מצבים  להתאמה טובה יותר למספר גדול יו 
סביבתיים, ניתן להתאים את רמות החשיפה על ידי של  

 EXPOSURE LEVELהצמצם פשוט על ידי אמירה "

MINUS TWO." 
 

 
 

 
 

 רמת זום
 

כמו ביישומים אחרים המשתמשים במצלמה, אמור  
"ZOOM LEVEL #.כדי לכוון אותה תוך כדי " 
 

 
 

 אפשרויות נוספות
 

" מציגה הגדרות מצלמה MORE OPTIONSאמירת "
לות להתאמות עדינות והתאמת  נוספות אשר מועי

 מכשירים.
 

 
 

 וללות: אפשרויות נוספות ביישום "המצלמה שלי" כ

 רוחב-יחס גובה •

 שדה ראייה  •

 רזולוציית תמונה  •

 רזולוציית וידאו  •

 קצב פריים •

 יצוב וידאו  •
 

 רוחב-יחס גובה 
 

" מאפשרת לך לעבור בין שתי  ASPECT RATIOאמירת "
 רוחב. -ההגדרות לצילום יחס גובה

 

 
 

" כדי FOUR BY THREE" או "SIXTEEN BY NINEאמור "
 לשנות את ההגדרה.
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 המשך -המצלמה שלי 
 

 שדה ראייה 
 

" עוברת בין שדה ראיה צר FIELD OF VIEWאמירת "
 לרחב.

 

 
 

 רזולוציית תמונה
 

" מאפשרת לך לעבור בין  IMAGE RESOLUTIONאמירה "
 לוציית התמונה.אפשרויות רזו

 

 
 

 " כדי לעבור בין המצבים.LOW" או "HIGHאמור "
 

 
 

 רזולוציית וידאו
 

" מאפשרת לך לעבור בין  VIDEO RESOLUTIONאמירת "
 ולוציית סרטון הווידאו. אפשרויות רז

 

 
 

 " כדי לעבור בין המצבים.LOW" או "HIGHאמור "
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 המשך -המצלמה שלי 
 

 קצב פריים
 

" מאפשרת לך להחליף את קצב  FRAME RATEאמירת "
  הפריימים בו ייקלט הווידאו.

 

 
 

י " כדTHIRTY" או "FIFTEEN" ,"TWENTY-FIVEאמור "
 לבחור את קצב הפריים הרצוי. 

 

 
 

 יצוב וידאו
 

" תפעיל או תכבה את  VIDEO STABILIZATIONאמירת "
כאשר היא מופעלת,   ונקציית ייצוב הווידאו המובנית. פ

 היא מצלמת וידאו חלק יותר בתנועה. 
 

 
 

 ופיעות בלוח העזרה.פקודות מצלמה נוספות מ

 
 

• "MANUAL FOCUS" 

• "FLASH ON" 

• "FLASH OFF" 
 

 מיקוד ידני
 

  " מחליפה למיקוד ידני.MANUAL FOCUSאמירת "
  

 
 

גדיר נקודת מיקוד על ברגע שהיא מופעלת, אתה יכול לה
 FOCUS POINT ONE" ... "FOCUS POINTידי אמירת "

NINE."   אמור 6לדוגמה, כדי להתמקד על נקודה ,
"FOCUS POINT SIX." 
 

 
 

" כדי לחזור לפונקציית המיקוד AUTO FOCUSאמור "
 האוטומטי.
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 המשך -המצלמה שלי 
 

 פלאש כבוי / פלאש אוטומטיפלאש דולק / 
 

הגדרת ברירת המחדל של הפלאש היא מצב כבוי.  ניתן  
 למצוא פקודות פלאש תחת תפריט "הצג עזרה".

". כדי לכבות FLASH ONכדי להדליק את הפלאש, אמור "
 ".FLASH OFFאת הפלאש, אמור "

פלאש אוטומטי ישתמש בחיישן האור של המצלמה כדי 
 FLASHבהבזק. כדי להפעיל, אמור "לזהות אם יש צורך 

AUTO  בכדי לצאת ממצב פלאש אוטומטי, אמור "
"FLASH ON" או "FLASH OFF" 
 

  פעולה  פקודה קולית

"RECORD VIDEO"  מתחיל הקלטה של סרטון
 וידאו.

"TAKE PHOTO" .מצלם תמונה 

"MY FILES" פותחת את הקבצים שלי 

"PREVIEW"  מקדימה כאשר נראית תצוגה
ממוזערת, תפתח התמונה או 

  הווידאו שצולמו אחרונים.

"EXPOSURE 
LEVEL MINUS 
TWO", EXPOSURE 
LEVEL MINUS 
ONE", 
"EXPOSURE 
LEVEL ZERO", 
"EXPOSURE 
LEVEL PLUS ONE", 
"EXPOSURE 
LEVEL PLUS 
TWO"   

כוונן את רמת 
המסך יציג מיד   החשיפה.

את תוצאות השינוי ברמת 
ברירת המחדל   החשיפה.

.0היא רמת חשיפה   

"ZOOM LEVEL 
ONE", "ZOOM 
LEVEL TWO", ... , 
"ZOOM LEVEL 
FIVE" 

 כוונן את רמת הזום.

"MORE OPTIONS"  פותח את לוח אפשרויות
 המצלמה.

"MANUAL FOCUS"  מעביר את מצב המיקוד
 לידני.

"AUTO FOCUS"  מעביר את מצב המיקוד
 לאוטומטי.

"FLASH ON" .מדליק את הפלאש 

"FLASH OFF" .מכבה את הפלאש 

 מתפריט האפשרויות של המצלמה שלי 
 

  פעולה  פקודה קולית

"ASPECT RATIO"  פותח את תפריט המשנה
-להגדרות עבור יחס גובה

וחב.ר  

"FIELD OF VIEW"  פותחת את תפריט המשנה
 עבור שדה הראייה.

"IMAGE 
RESOLUTION" 

פותח את תפריט המשנה 
 להגדרות רזולוציית תמונה.

"VIDEO 
RESOLUTION" 

פותחת את תפריט המשנה 
להגדרות עבור רזולוציית 
 וידאו.

"FRAME RATE"  פותח את תפריט המשנה
 להגדרות עבור קצב הפריים.

"VIDEO 
STABILIZATION" 

פותח את תפריט המשנה 
להגדרות עבור רזולוציית 

או.ויד  
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 המשך -סקירת תוכנה 

 

 הבקרים שלי 
 RELEASE 10.3.0 עבור מעודכן

 

 
 

אתה יכול לגשת ללוח הבקרה מכל מסך. כדי לגשת ללוח  
  ”.MY CONTROLSהבקרה, אמור “

 
שום הבקרים שלי מעוצב בשילוב של בקרות קוליות  יי

  ותנועות ראש.
 
 
 

דפדף ברשימת הבקרים הנפוצים על ידי הפנייה של  
הראש שמאלה או ימינה, ואז אמור את שם הפריט  

 שברצונך להתאים. 
 

שים לב כי הפריטים פעילים וניתן לבחור אותם גם כאשר 
 הם לא נמצאים באזור הנראה לעין.

 
לי" מספק שליטה ברמת המכשיר על הדברים "הבקרים ש

 הבאים: 
 

  
 (Mouse) עכבר

 

  

 (Auto-Rotate) סיבוב אוטומטי
 

  
 (Action Button) כפתור פעולה

 

  

 (Power Options) אפשרויות אספקת חשמל
 

  
 (Bluetooth) בלוטות'

 

  

 (Wireless Network) רשת אלחוטית
 

  
 (Flashlight) פנס

 

  

 (Brightness) בהירות
 

  
 (Volume) עצמת קול

 

  

 (Microphone) מיקרופון
 

  
 (Color Mode) מצב צבע

 

  

 (Dictation) הכתבה
 

 
 (Help Command) פקודת עזרה 
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 כפתור פעולה 

 
" מאפשרת לך להחליף את ACTION BUTTONאמירת "

ן מצבי  התוצאה של לחיצה על כפתור הפעולה בי
"HOMESCREEN"ו "NOISE CAPTURE ." 
 

 
 

  
 אפשרויות אספקת חשמל 

 
" מאפשרת גישה לאפשרויות  POWER OPTIONSאמירת "

",  POWER DOWN" ,"REBOOTניהול צריכת חשמל "
"SLEEP NOWו "-"HOTSWAP ." 
 

 
 

 
 בלוטות'  
 

" או ENABLE" מאפשרת לך "BLUETOOTHאמירת "
"DISABLE פונקציית הבלוטות', וגישה אל  " את
"BLUETOOTH SETTINGS  לצורך התאמה למכשיר חיצוני "

 מותאם בלוטות'. 

 

 המשך  -הבקרים שלי 
 

  
 עכבר 

 
העכבר המופעל על  " מפעילה או מכבה את MOUSEאמירת "

 MOUSEכאשר מופעל, השתמש בפקודה "  ידי הראש.
CLICK .כדי לבצע בחירות " 

 

 
 

 
 

  
 סיבוב אוטומטי 

 
" מעבירה את סיבוב המסך למצב  AUTO ROTATEאמירת "

 דולק או כבוי. 
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 רשת אלחוטית

 
" מאפשרת לך WIRELESS NETWORKאמירת "

"ENABLE" או "DISABLEאת ה  "-WiFi ,  וגישה
" לחיבור לרשת  WIRELESS NETWORK SETTINGSל"

WiFi. 
 

 
 

  
 פנס 

 
 " מדליקה ומכבה את הפנס המובנה. FLASHLIGHTאמירת "

 

 
 

  
 בהירות 

 
" מאפשרת לך לשנות את הגדרת BRIGHTNESSאמירת "

" כדי לשנות את  1-10אמר "הגדר רמה   הבהירות במערכת.
 הגדרת הבהירות.

 

 
 

 

  
 עצמת קול 

 
אמירת "עצמת קול" מאפשרת לך לשנות את הגדרת עוצמת 

" כדי לשנות את SET LEVEL 1-10אמור "  הקול במערכת.
 הגדרת עוצמת הקול.

 

 
 

  
 מיקרופון 

 
" מדליקה ומכבה את הפונקציה  MICROPHONEאמירת "

מצב  כאשר הוא מופעל, אם המכשיר ישב ב  השתקה אוטומטית.
שניות, המכשיר יפסיק להאזין   30סרק בלי לזהות תנועה במשך 

 לפקודות דיבור. 
 

 
 

  
 מצב צבע 

 
 " מחליפה בין המצבים בהיר וחשוך.COLOR MODEאמירת "
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 המשך -הבקרים שלי 
 

  
 הכתבה

 
" מחליפה בין הכתבה מקומית  DICTATIONאמירת "

שים לב כי הכתבה מקומית אינה    להכתבה מבוססת ענן.
זמינה בכל שפות המערכת, ולכן יתכן שיש צורך בחיבור 

WiFi. 
 

 
 

  

 פקודת עזרה
 

" מציגה ומסתירה את סמל  HELP COMMANDאמירת "
"SHOW HELP פני הרבה ", שכברירת מחדל מופיע על

 SHOWכאשר הוא מושבת, הפקודה הגלובלית "  מסכים.

HELP .עדיין פעילה ושימושית " 
 

 
 רשימת הפקודות של "הבקרים שלי"

 

 פעולה פקודה קולית

"MOUSE"  מעביר את העכבר המופעל על
ידי תנועות ראש ממצב דולק 
 לכבוי.

"AUTO ROTATE"  מפעיל ומכבה את סיבוב
 המסך.

“ACTION 
BUTTON” 

מעביר בין מצבים של לכידת 
 הרעש. 

"POWER 
OPTIONS" 

לאפשרויות ניהול מספק גישה 
 צריכת חשמל.

"BLUETOOTH" .'הפעל או השבת בלוטות 

"WIRELESS 
NETWORK" 

.wifiהפעל או השבת   

"FLASHLIGHT" .מכבה ומדליק את הפנס 

"BRIGHTNESS" .משנה את בהירות התצוגה 

"VOLUME"  שנה את עצמת הקול של
 המערכת.

"MICROPHONE"  פונקציית מכבה ומדליק את
 ההשתקה האוטומטית.

"COLOR MODE" .מחליף בין מצב מואר לחשוך 

"DICTATION"  עובר בין מצב הכתבה מקומית
 להכתבה מבוססת ענן.

"HELP 
COMMAND" 

מחליף את הנראות של סמל 
"הצג עזרה" בכל המסכים בהם 
 הוא גלוי כברירת מחדל.

  

http://www.realwear.com/
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 המשך -הבקרים שלי 
 

 כפתור פעולה 
 

לשנות את התוצאה של לחיצה אחת על כפתור   HMT-בקרת כפתור הפעולה, שנמצאת בתפריט הבקרים שלי, מאפשרת למשתמש ה
הפעולה. כברירת מחדל, בקרת כפתור הפעולה קיימת ב"בקרים שלי" ומוגדרת למצב מסך הבית, כלומר לחיצה על כפתור הפעולה תחזיר  

 . HMT-1-הייתה הפונקציה היחידה של כפתור הפעולה מאז המהדורה הראשונה של האת המשתמש למסך הבית. זו  
 

 NOISE"-ו  "HMT" .HOMESCREEN" כשאתה נמצא במסך ה"בקרים שלי" תפעיל בחירה למשתמש ACTION BUTTONאמירת "
CAPTUREמה שלמעלה, המצב הנוכחי  " הן שתי האפשרויות, והטקסט שמתחת לפקודה כפתור פעולה מציג את ההגדרה הנוכחית.  בדוג

 ". NOISE CAPTUREהוא "מסך הבית" וניתן לבחור את הפקודה "
 

ובכך  , HMT-כאשר המכשיר מוגדר למצב לכידת רעש, לחיצה על כפתור הפעולה תשבית או תפעיל לחלופין את יכולת ביטול הרעש של ה
כפתור הפעולה נכנסת למצב לכידת רעש )ומבטלת את ביטול  תאפשר לכידת רעש חיצוני בהעברת הקלטות וידאו / שמע. לחיצה אחת על  

הרעש(. פעולה זו מציגה אזהרה על המסך כאשר פקודות פעילות וקוליות לא יזוהו. לחיצה נוספת על הכפתור מחזירה את ביטול הרעש 
 לל תפעיל פקודות לא רצויות.ומשחזרת את יכולת הפקודה הקולית. פקודות קוליות מושבתות מכיוון שלכידת צליל שאינו רעש בדרך כ

 

 

 
 
 

 פעולה פקודה קולית

“HOMESCREEN” מגדיר את לחצן הפעולה לעבור למסך הבית כשתלחץ עליו 

“NOISE CAPTURE”  הפעולה כדי לאפשר מצב לכידת רעש בעת לחיצה עליומגדיר את כפתור  
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 המשך -הבקרים שלי 
 

 ניהול צריכת חשמל 
 

 אפשרויות צריכת חשמל מאפשרות לך לגשת לפונקציות ניהול צריכת חשמל באמצעות פקודות קוליות. 
 

 כדי לגשת אל אפשרויות צריכת חשמל: 
 

 ".POWER OPTIONS" מכל מסך, ואז אמור "MY CONTROLSאמור "
 

 

 
 

 הפקודות הקוליות הבאות הופכות לזמינות: 
 

 פעולה פקודה קולית

“POWER 
DOWN” 

HMT-מכשיר המכבה את   

“REBOOT” מאתחל את מכשיר ה-HMT  

"SLEEP NOW" מעביר את המכשיר למצב שינה. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעיר את המכשיר 

"HOTSWAP" .אמור "  מעביר את המכשיר למצב החלפה חמהSTART SWAP ".כאשר החלפת הסוללה   כדי להתחיל
לחצן ההפעלה כדי להעיר את המכשירהושלמה והסוללה מאובטחת, הקש פעם אחת על   
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 המשך -הבקרים שלי 
 

 החלפה חמה של סוללה 
 

 למצב צריכת חשמל נמוך מאוד כדי להוציא את הסוללה הנשלפת.  HMT -תכונת ההחלפה החמה מאפשרת לך למקם את ה
 

 ניתן להפעיל את פונקציית ההחלפה החמה באחת משתי דרכים:
 אפשרויות צריכת חשמל בבקרים שלי." מתוך HOTSWAPבחר " •
 " מבין האפשרויות במסך אזהרת סוללה חלשה.HOTSWAPבחר באפשרות " •
 

" כדי להתחיל בתהליך החלפת  START SWAPאמור "" ?Ready for swapיציג הודעה, " HMTבעת בחירת החלפה חמה, 
  הסוללה.

 
 5החלף את הסוללה תוך   ר ההפעלה יהבהב באדום.יודיע מילולית שהוא מתכונן להחלפה, המסך יתכהה וכפתו HMT-ה

 דקות כדי לשמור על המצב הנוכחי של המערכת.
 

 יחזור לפעול כאילו יצא ממצב שינה. HMTברגע שהחלפת הסוללה הושלמה, לחץ על לחצן ההפעלה.  
 
 

 הגדרות מיקרופון 
 

 מעביר בין מיקרופונים קדמיים למיקרופונים אחוריים. 
 

 רירת מחדל, מופעלים המיקרופונים הקדמיים.כב
 

המיקרופונים הקדמיים מובנים במארז התצוגה ומספקים  
 HMT-ביטול רעש אופטימלי. אם אתה משתמש ב

כשהתצוגה הפוכה לאחור ומחוץ לקו הראיה שלך, אתה  
יכול להשתמש בסט שני של מיקרופונים המובנים בתוך 

 ם האחוריים. אלה נקראים המיקרופוני  .HMT-מסגרת ה
 

כדי לעבור בין המיקרופונים הקדמיים לאחוריים,   חשוב:
 לחץ במהירות על כפתור הפעולה שלוש פעמים. 

 
כאשר המיקרופונים האחוריים פעילים, נשמעת הודעה 

 ומוצגת הודעה על המסך.
 

 
 

כאשר המיקרופונים הקדמיים פעילים, מתנגנת הודעת 
 שמע נוספת שההודעה מוסרת.
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 המשך -הבקרים שלי 
 

 כיוון המסך 
 

  
 סיבוב מסך

 
התצוגה תסתובב   HMT-כאשר מסובבים את מכשיר ה

כאשר מגדירים את  אוטומטית כברירת מחדל. זה חשוב
 מיקום התצוגה לעין שמאל או עין ימין.

 

 
 

 ת עדכון המציינת את שינוי הכיוון. על המסך מופיעה הודע

 
 

ניתן להפעיל או לבטל סיבוב אוטומטי במסך "הבקרים 
" כדי להפעיל או לכבות את  AUTO ROTATEאמור " שלי".

 ההגדרה.
 

 

 

 אזהרות חשמל 
 
 טעינה. 15%-ינטר את מצב הסוללה ויזהיר אותך כאשר היא נמצאת מתחת ל HMT-ה
 

    בכל רמה, מופיע גרף אזהרת סוללה בצבע שונה.  .5%-ו 10%, 15%-אזהרה תופיע כאשר הסוללה תתרוקן ל
 

 האפשרויות שלך הן
 " אוDISMISSלבטל את האזהרה ולהמשיך בהפעלת המכשיר על ידי אמירת " •
    ".START SWAPלהפעיל את הפונקציה החלפת סוללה חמה על ידי אמירת " •
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 המשך -סקירת תוכנה 
 

 התראות 
 

עלה והיישומים. הן מדגישות ומעבירות מידע חשוב התראות הן הודעות בהן ניתן לבצע פעולה, אשר נשלחות ממערכת ההפ
 .HMTלמשתמשי 

 
 ".SHOW NOTIFICATIONSבכל עת, פשוט אמור " HMT -קל לגשת להתראות על ה

 
 לוח ההתראות יוצג מעל תצוגת ממשק המשתמש הנוכחית )הוא יחשיך את הרקע(.

 ".HIDE NOTIFICATIONSכדי לסגור את חלונית ההתראות, פשוט אמור, "
 התראות אחרונות מוצגות כפריטים ברשימה. 

 

 
 

 לול: כל התראה ברשימה תכ
 מקור ההתראה •
 כותרת •
 סיכום קריאה מהירה לפעולה •
 # פריט •
 

 "# SELECT ITEMאתה יכול לפתוח התראה על ידי כך שתבחר אותה קודם, אמור "
 " לצפייה. OPENלאחר שתבחר, אמור "

 - עם פתיחת ההתראה, תיפתח תצוגה מפורטת יותר. מתצוגה זו ניתן לבצע פעולות ספציפיות. כתזכורת והפניה מהירה
 כאשר אתה נמצא במסך הבית, ויש לך התראות, מספר ההתראות יוצג בפינה השמאלית העליונה. 

 
 התראות פקודות קוליות 

  פעולה  פקודה קולית

"SHOW NOTIFICATIONS" .פותח את רשימת ההתראות   

“SELECT ITEM #”  .לצפייה בהתראה ספציפית 
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 המשך -סקירת תוכנה 
 

 קורא ברקוד 
 

 כדי לסרוק ברקודים. HMT-1יכול להשתמש בקורא הברקוד ללא השימוש בידיים המובנה במכשיר אתה 
 

 .128וכן קוד , UPC,EAN, QR Code, Data Matrixסוגי הברקוד הנתמכים הם 
 

כאשר הוא מופעל, קורא הברקודים סורק אוטומטית כל ברקוד נתמך שזוהה, ומציג את הפרטים באופן אוטומטי. כוון את 
 מצלמה אל הברקוד וודא שכל הברקוד נמצא בתוך המלבן הלבן עם הקצוות המעוגלים. ה
 

 
 

 
 

ום כדי לפתוח את הפריטים המתאימים.  וקודי ייש URLכתובות , RealWearשמכילים סימניות  QRאתה יכול גם לסרוק קודי 
 על ידי אמירת "פנס דולק" או "פנס כבוי" בזמן שקורא הברקוד פתוח.  HMT-אתה יכול להפעיל או לכבות את פנס ה

 
  טיפ: השתמש בבקרת הזום כדי למסגר אותם יותר בקלות ולקרוא ברקודים מסוימים.

 
 פונקציות סורק ברקוד

  פעולה  פקודה קולית

“Zoom Level 1 to 5”   5עד  1 -מגדילה את תצוגת המצלמה על ידי הגדרת הרמה לערך ספציפי  
, אמור "4-לדוגמה, כדי להגדיר את רמת הזום ל Zoom level 4 ."  

“Flashlight ON/ OFF”  .מדליקה/מכבה את הפנס  
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 המשך -סקירת תוכנה 
 

 הגדרת מתג בלוטות' מאסטר / עבד
 

 להתקני בלוטות' אחרים, במצב בלוטות' מאסטר או בלוטות' עבד.  HMT-1Z1או  HMT-1לחבר את אתה יכול 

 יכול להתחבר למכשירי שמע כמו אוזניות ורמקולי בלוטות'.  HMTבמצב מאסטר,  •

 יכול להתחבר לטלפונים ניידים ולפעול כמיקרופון / אוזניות בלוטות' לטלפון.  HMT-במצב עבד, ה •
 

 ".SETTINGSהבלוטות', עבור אל "התוכניות שלי" ואמור "כדי לשנות את מצב 
 

 
 
 ". # SELECT ITEMבשמו או בחר את מספר הפריט באמצעות "" REALWEARבחר בפריט שנקרא " 
 

 
 

לעבור בין  " כדיBLUETOOTH MODEכאן תראה הגדרה שנקראת 'מצב בלוטות'. כברירת מחדל, זה מוגדר כעבד. אמור "
 מצבי מאסטר ועבד.
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HMT-1 -  מידע בעלות 
 

לכל ההתקשרויות, ההודעות וההסכמים המשפטיים המשמעות הניתנת בשפה האנגלית; תרגומים לשפות אחרות נועדו 
 לצורך הנוחות בלבד.  אם יש אי התאמה בין הגרסה המתורגמת לזו האנגלית, הגרסה האנגלית תגבר. 

 

 המכוסיםהמודלים 
 

 :RealWear HMT-1המידע המופיע כאן מכסה את הדגמים הבאים של 
T1200G 

 
עליך להסיר   .HMT-1-אתה יכול למצוא את שם הדגם על אחת משתי תוויות המכשירים ברצועה הפנימית האחורית של ה

   תווים. 15את הכרית הנשלפת כדי לראות את התווית. המספרים הסידוריים הם באורך 
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 המשך-מידע בעלות 
 

HMT-1 -  הצהרות תקינה ותאימות 
 

לתאימות עלולים לבטל את   RealWear, Incאזהרה: שינויים ואו התיקונים שמבוצעים לציוד זה שלא אושרו במפורש על ידי 
 רשות המשתמש להפעלת הציוד.

 

 FCCהצהרת 
( על מכשיר זה לא לגרום להפרעה. 1ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: ). FCCשל כללי  15מכשיר זה מתאים לחלק 

ר זה לקבל כל הפרעה, כולל הפרעות העלולות לגרום לפעולה בלתי רצויה. ציוד זה נבדק ונמצא כי הוא עומד ( על מכשי2)
ההגבלות האלה מיועדות לספק הגנה סבירה  . FCCלתקנות  15בהתאם לחלק , Class Bבמגבלות של מכשיר דיגיטלי מסוג 

ל להקרין אנרגיה בתדירות רדיו, ואם אינו מותקן נגד הפרעות מזיקות במיתקן מגורים. ציוד זה מחולל, משתמש ויכו
ומשתמשים בו בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעה חמורה לתקשורת רדיו. בכל מקרה, אין אחריות על כך שלא תתרחש  

הפרעה במיתקן מסוים. אם ציוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת הרדיו או הטלוויזיה, אשר ניתן לקבוע על ידי כיבוי  
הפעלה של הציוד, מומלץ  למשתמש לנסות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחת מהצעדים הבאים: • כיוון מחדש או הזזה ו

של האנטנה הקולטת. • להגדיל את המרחק בין הציוד למקלט. • לחבר את הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו מחובר  
 וסה לקבלת עזרה.המקלט. • להתייעץ עם הספק או עם טכנאי רדיו / טלוויזיה מנ

 

 FCCאזהרת 
. שינויים ואו התיקונים שמבוצעים לציוד זה שלא אושרו במפורש על ידי הצג האחראי לתאימות עלולים לבטל את רשות  1

 המשתמש להפעלת הציוד הזה.
 5.15-5.25GHz. עבודה בתדרים 3. אסור למקם או להפעיל את המשדר הזה ביחד עם אנטנה או משדר אחר כלשהו. 2
 וגבלת לשימוש בתוך מבנה.מ

 עברית -ICהצהרת 
פטורים מרישיון של התעשייה בקנדה. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: • על מכשיר   RSS. המכשיר מתאים לתקנים 1

 זה לא לגרום להפרעה. • על מכשיר זה לקבל כל הפרעה, כולל הפרעות העלולות לגרום לפעולה בלתי רצויה של המכשיר.
 הקנדי. ICES-003זה תואם את תקן  Class Bדיגיטלי מסוג . מכשיר 2
של התעשייה בקנדה. ההפעלה כפופה לתנאי שמכשיר זה אינו גורם להפרעה  RSS-310. מכשיר זה תואם את התקן 3

 מזיקה.
מכשירי רדיו . אסור למקם את המכשיר והאנטנות שלו באותו מקום עם אנטנה או משדר אחר או להפעיל אותם יחד, למעט 4

 מובנים שנבדקו. 
 . התכונה בחירת קוד מדינה אינה זמינה עבור מוצרים המשווקים בארה"ב / קנדה.5
 

 צרפתית -ICהצהרת 
1. Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 

exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
 •l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 90  
 •l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 

susceptible d’en compromettre le fonctionnement. 
2 .Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 
3 .Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d’Industrie Canada. L’opération est soumise à la 

condition que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible. 
4 .Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre 

antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. 
5 .La fonction de sélection de l’indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux 

États-Unis et au Canada. 
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 תקינה ותאימות המשך
 

 WLAN 5GHzלמכשיר  - ICהצהרת 
 אזהרה

מה“ץ הנה רק לשימוש בתוך מבנה כדי להפחית את הפוטנציאל להפרעה מזיקה למערכות  5150-5250. הפעולה בפס 1
 ניידות ללוויין באותו ערוץ.

. e.i.r.pמגה הרץ תעמוד בתקן  5470-5725-מגה הרץ ו 5250-5350המותר להתקנים בפסים  . עוצמת האנטנה המרבית2
 מגבלה. 

ההגבלות מוגדרות עבור .  e.i.r.pמגהרץ תעמוד בתקן  5725-5825. עוצמת האנטנה המרבית המותרת להתקנים בפס 3
 לנקודה בהתאם. -נקודה-לנקודה ולא-פעולות נקודה

 6.2.2דרישת מסיכת הרמה המפורטת בסעיף . e.i.r.pדרשת כדי להישאר בתאימות עם תקן . זווית ההטיה הקיצונית הנ4
 ( תצוין בבירור.3)
. יש ליידע את המשתמשים כי מכ"מים בעלי עוצמה גבוהה מוקצים כמשתמשים ראשוניים )כלומר משתמשי עדיפות( של  5

-LEלהפרעה ו/או נזק למכשירי  91לים לגרום מגהרץ וכי הרדארים הללו עלו 5650-5850-מגהרץ ו 5250-5350הפסים 
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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 המשך-מידע בעלות 
 

 הצהרת תאימות 
 

 EUתאימות רגולטורית של 
 .EU/2014/53תואם ל: הוראה  T1100Gמצהירים בזאת שסוג ציוד הרדיו  RealWear Incאנחנו 

 

 
 

 הצהרת תאימות 
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 המשך -מידע על הבעלות 
 

HMT-1 -  מידע עלSAR ( )קצב ספיגה ספציפי 
 

 ארצות הברית וקנדה -הצהרה על חשיפה לקרינה 
מכשיר זה עומד בדרישות הממשל לחשיפה לגלי רדיו. המכשיר מתוכנן ומיוצר כל שלא יחרוג מגבולות הפליטה לחשיפה  

שנקבעו על ידי הנציבות הפדרלית לתקשורת של ארצות הברית. ממשל. .תקן החשיפה למכשירים  ( RFלאנרגיית תדר רדיו )
הוא   FCCשנקבע על ידי  SARהגבול של . SARה ספציפי או אלחוטיים משתמש ביחידת מדידה הידועה בתור שיעור בליע

כאשר המכשיר  FCCמנוהלות על ידי שימוש בעמדות פעולה סטנדרטיות המקובלות על  SARוואטק“ג. הבדיקות למידת  1.6
 משדר ברמת ההספק הגבוהה ביותר המותרת בכל פסי התדר שנבדקים. אין צורך לשמור על מרחק הפרדה מינימלי בין גוף

המשתמש למכשיר, כולל האנטנה, במהלך פעולה המכשיר הנישא על הגוף כדי לעמוד בדרישות החשיפה לקרינת תדר רדיו 
 ( רקמה.1וואטק“ג בממוצע על גרם ) 1.6הוא  Cועל ידי  FCCבארה"ב ובקנדה. הגבול המומלץ על ידי 

 לשימוש: HMT-1הגבוה ביותר של המכשיר  SARהערך של 
 גרם(. 1וואט/ק“ג ) 0.95• באוזן הוא 

 

 אירופה -הצהרת חשיפה לקרינה 
אין צורך לשמור על מרחק הפרדה מינימלי בין גוף המשתמש למכשיר, כולל האנטנה, במהלך פעולה המכשיר הנישא על  

 הגוף כדי לעמוד בדרישות החשיפה לקרינת תדר רדיו באירופה.
 ( רקמה.10) וואט/ק“ג בממוצע על גרם 2הוא  REDהגבול המומלץ על ידי 

 לשימוש: HMT-1הגבוה ביותר של המכשיר  SARהערך של 
 גרם(. 1וואט/ק“ג ) 0.267• באוזן הוא 

 

 קנדה -הצהרת חשיפה לקרינה 
המוצר עומד בגבול לחשיפת קרינת תדר רדיו ניידת של קנדה שנקבע לסביבה בלתי מבוקרת והוא בטוח לתפעול המיועד כפי 

אם ניתן לשמור את המוצר רחוק ככל האפשר  RF -להשיג את הפחתה נוספת של החשיפה לניתן   שמתואר במדריך זה.
 מגוף המשתמש או להגדיר את המכשיר להפחתת הספק אם פונקציה כזו זמינה.

 

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. 
  



 
1-HMT מדריך למשתמש  
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 המשך -מידע על הבעלות 

 

HMT-1  אחריות מוגבלת ורישיון תוכנה 
 

 לקבלת מידע בנושאי אחריות מוגבלת ורישיון תוכנה. /http://realwear.com/terms-of-saleאנא בקר בכתובת 
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