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Carregando o HMT-1

1.  Conecte o cabo de carregamento USB C 
conforme mostrado.

2.  Conecte o cabo ao carregador de parede como 
mostrado e ligue na tomada.

O botão liga/desliga piscará em VERMELHO 
durante o carregamento e ficará VERDE quando 
estiver totalmente carregado.

USB C

Cabo de carregamento
USB C

Carregador de parede regional 
(embalado separadamente)

Porta de carregamento
e de dados Micro USB 
localizada abaixo da tampa



Usar o HMT-1 com um capacete de segurança

Para obter as presilhas para capacetes de segurança, acesse shop.realwear.com.

1. Remova o acolchoado para cabeça traseiro e a faixa suspensa.
2. Prenda as presilhas do capacete de segurança na faixa HMT-1 e encaixe-os no lugar.
3.  Deslize as presilhas nos encaixes de acessório do capacete de segurança; a faixa HMT-1 deve ficar  

fora da carneira do capacete de proteção.
4. Coloque o capacete de segurança e, se aplicável, aperte até ficar preso e confortável.
5.  Para remover o HMT-1 do capacete de segurança, aperte as abas da presilha e empurre-a para fora  

do encaixe do capacete.
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Gere um código QR (QR Code) para a configuração1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.  Acesse realwear.setupmyhmt.com em  
seu computador ou dispositivo móvel.

2. Selecione Configuração.
3.  Siga as instruções para inserir as  

informações e gerar um código QR.

1.  Baixe o aplicativo RealWear Companion no  
Google Play ou na Apple App Store.

2.  Inicie o RealWear Companion em seu smartphone.
3. Selecione Configuração.
4. Selecione Configurar pela primeira vez.
5.  Siga as etapas no aplicativo em Inserir 

informações e gere um código QR. 

Escaneie esse código do seu smartphone para 
baixar o RealWear Companion.

Utilize o aplicativo RealWear Companion Use realwear.setupmyhmt.comOU



Coloque o HMT-11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Não estenda a tela muito longe dos olhos. Mantenha a tela o mais próximo possível dos olhos para 
obter uma melhor experiência de visualização. Ajuste a faixa suspensa de modo que o HMT-1 repouse 
horizontalmente, ligeiramente acima do alto das orelhas. Posicione as juntas do suporte e da articulação 
em forma de “Z”, abaixo da linha de visão do olho esquerdo ou direito.

A dominância ocular é a tendência de preferir a utilização de um olho mais do que de outro. A maioria das 
pessoas tem dominância ocular direita; no entanto, em uma pequena parcela da população, nenhum olho é 
dominante. É melhor usar seu olho dominante ao visualizar o visor.

Para determinar qual olho é dominante

1. Forme um triângulo com as mãos colocadas juntas e os braços estendidos. 
2. Com os dois olhos abertos, foque em qualquer objeto distante centrado no triângulo.
3.  Mantendo o foco no objeto centrado no triângulo, feche seu olho direito.  

Se o objeto ainda estiver no triângulo, seu olho esquerdo é dominante.
4.  Mantendo o foco no objeto centrado no triângulo, feche seu olho esquerdo.  

Se o objeto ainda estiver no triângulo, seu olho direito é o dominante.
5. Se enxergar o objeto no triângulo com os dois olhos, então você tem dominância neutra dos olhos.
6. Repita o teste para confirmar.

Verifique o seu olho dominante1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Gire a câmera para
cima/para baixo para
obter a melhor visão.

Mantenha pressionado 
obotão liga/desliga
por 3 segundos para 
ligar o aparelho.

Ajuste o módulo de visor para que 
você possa ver com clareza todos 
os 4 cantos do visor e depois 
trave na posição usando o anel.

Ligue o HMT-11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. O HMT-1 será iniciado automaticamente no modo de configuração.
2. Aponte a câmera para o código QR que você gerou na Etapa 1. 
3. O HMT-1 detectará o código QR e configurará o dispositivo. 

Nota: quando o dispositivo se conecta ao Wi-Fi, pode ocorrer uma atualização do RealWear Device Agent. 

O HMT-1 é controlado por voz e movimento da cabeça. 
Diga o que você vê na tela e mova sua cabeça para 
navegar. Se você tiver dificuldades, diga Exibir Ajuda. 

Nota: para alterar o idioma, mantenha pressionado o 
botão de ação na lateral do HMT-1. A seleção de idioma 
mudará automaticamente, solte o botão quando o 
idioma que você deseja usar estiver selecionado.

Diga o que você vê1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Escaneie o código QR de configuração do HMT-11 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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