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Ładowanie urządzenia HMT-1

1.  Podłącz kabel ładowania ze złączem USB-C tak  
jak pokazano na rysunku. 

2.  Podłącz kabel do ładowarki sieciowej, a następnie 
włóż wtyczkę ładowarki do gniazda zasilania 
elekrycznego, tak jak pokazano na rysunku.

Podczas ładowania przycisk zasilania będzie migał  
na CZERWONO, a po pełnym naładowaniu zmieni 
kolor na ZIELONY.
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Stosowanie urządzenia HMT-1 z hełmem ochronnym

Aby zakupić zaczepy mocujące do hełmu ochronnego, odwiedź stronę shop.realwear.com. 

1.  Zdejmij tylną poduszkę opaski i pałąk na głowę. 
2. Podłącz zaczepy mocujące hełm ochronny do opaski urządzenia HMT-1 i zatrzaśnij je w celu unieruchomienia. 
3.  Wsuń zaczepy mocujące w otwory na akcesoria hełmu ochronnego; opaska urządzenia HMT-1 powinna 

być umiejscowiona nad pasem głównym hełmu. 
4.  Załóż hełm ochronny i jeśli to konieczne, wyreguluj zacieśniając go, aby zapewnić bezpieczeńśtwo i wygodę. 
5.  Aby odłączyć urządzenie HMT-1 od hełmu ochronnego, naciśnij z dwóch stron zęby zaczepów 

mocujących i wypchnij mocowanie z otworów hełmu.
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Wygeneruj kod QR w celu konfiguracji1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.  Pobierz aplikację RealWear Companion ze sklepu 
 Google Play lub Apple App Store. 

2.  Uruchom aplikację Launch RealWear Companion 
na swoim smartfonie. 

3. Wybierz opcję Konfiguracja. 
4. Wybierz opcję Pierwsza konfiguracja. 
5.  Postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami, 

aby wprowadzić informacje i wygenerować kod QR. 

Zeskanuj ten kod QR smarfonem w celu pobrania 
aplikacji RealWear Companion.

Skorzystaj z aplikacji RealWear Companion Wejdź na stronę  
realwear.setupmyhmt.com

1.  Wejdź na stronę 
realwear.setupmyhmt.com za pomocą 
komputera lub urządzenia przenośnego. 

2. Wybierz opcję Konfiguracja. 
3.  Postępuj zgodnie z wyświetlanymi 

poleceniami, aby wprowadzić 
informacje i wygenerować kod QR.

LUB



Załóż urządzenie HMT-11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nie ustawiaj ekranu w zbyt dużej odległości od oka. W celu uzyskania jak najlepszego obrazu, ekran musi 
pozostawać jak najbliżej oka. Wyreguluj pałąk tak, aby urządzenie HMT-1 spoczywało na głowie poziomo, 
nieznacznie powyżej górnych czubków uszu. Ustaw zawiasy barkowy i łokciowy w kształt litery "Z", poniżej 
linii wzroku lewego lub prawego oka.

Dominacja oczna to tendencja do preferowania obrazu docierającego z jednego oka nad otrzymywanym  
z oka drugiego. U większości ludzi dominujące jest prawe oko, jednakże mała grupa w populacji nie wykazuje 
dominacji żadnego z oczu. Korzystając z ekranu najlepiej jest patrzeć na obraz okiem dominującym.

W celu ustalenia, które z oczu jest domiujące: 

1. Wyciągnij ręce na długość i uformuj dłońmi kształt trójkąta. 
2.  Mając oboje oczu otwarte, skup wzrok na jakimkolwiek oddalonym obiekcie znajdującym się w samym 

środku  trójkąta. 
3.  Cały czas skupiając wzrok na oddalonym obiekcie znajdującym się w środku trójkąta,  zamknij prawe oko.  

Jeśli obiekt nadal pozostaje w trójkącie,  twoje lewe oko jest dominujące. 
4.  Cały czas skupiając wzrok na oddalonym obiekcie znajdującym się w środku trójkąta,  zamknij lewe oko.  

Jeśli obiekt nadal pozostaje w trójkącie,  twoje prawe oko jest dominujące. 
5.  Jeśli obiekt pozostaje w środku trójkąta nieleżnie od patrzącego oka, żadne z twoich oczu nie jest dominujące. 
6. Potwórz test, aby potwierdzić wynik.

Sprawdź, które oko jest dominujące1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Naciśnij i przyrzymaj 
przycisk zasilania 
przez 3 sekundy, aby 
włączyć urządzenie.

Obracaj kamerę w 
górę/dół, aby uzyskać 
jak najlepszy obraz.

Dostosuj pozycję obudowy 
wyświetlacza tak, aby 
widzieć wszystkie 
4 narożniki wyświetlacza, 
a następnie zablokuj ją 
za pomocą pierścienia.

Włącz urządzenie HMT-11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Urządzenie HMT-1 sterowane jest głosem oraz 
ruchami głowy. Powiedz, co widzisz na ekranie i 
poruszaj głową w celu nawigacji. Jeśli zatrzymasz 
się na którymkolwiek etapie, powiedz Otwórz Pomoc.

Uwaga: Aby zmienić język, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk funkcyjny zloklizowany z boku opaski 
HMT-1. Język będzie przełączany automatycznie, 
dlatego zwolnij przycisk, kiedy pożądany język 
zostanie wybrany.

Powiedz, co widzisz1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Urządzenie HMT-1 automatycznie uruchomi się w trybie konfiguracyjnym. 
2. Nakieruj kamerę na uprzednio wygenerowany w kroku 1. kod QR. 
3. Urządzenie HMT-1 wykryje kod QR i przeprowadzi konfigurację. 

Uwaga: Kiedy urządzenie połączy się z siecią WiFi, może rozpocząć się aktualizacja programu  
RealWear Device Agent. 

Za pomocą urządzenia HMT-1 zeskanuj konfiguracyjny kod QR.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


