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Instruções de segurança HMT-1Z1 modelo T1100S

1 Observação 
Este documento contém as instruções de segurança 
necessárias para o uso seguro do dispositivo T1100S, 
modelo HMT-1Z1, em atmosferas explosivas e po-
tencialmente explosivas. Essas áreas ou zonas são 
referidas como “áreas com risco de explosão” neste 
documento.

2 Introdução
Este documento 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 instru-
ções de segurança antes de usar o dispositivo. Em caso 
de erros de tradução ou impressão, a versão em inglês 
deve ser aplicada.

3 Aplicação
3.1 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.

3.2 NEC & CEC
O modelo T1100S HMT-1Z1 é aprovado para uso na 
Divisão 1 e 2 Classe I, II, III.

3.3 Fabricante
i.safe MOBILE GmbH, 
i_Park Tauberfranken 10
97922 Lauda-Koenigshofen; Germany

4 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 reiní-
cio 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 excessi-

vas.
• O dispositivo tiver sido armazenado incorretamente.
•  Marcas ou etiquetas no dispositivo estiverem ilegí-

veis.
• 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.

5 Regulamentos de segurança relevantes/intrínsecos 
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 instru-
ções de segurança e o certificado de segurança. Os 
seguintes regulamentos adicionais de segurança devem 
ser cumpridos:

5.1 Carga e bateria
•  O dispositivo só pode ser carregado em áreas ex-

ternas com risco de explosão usando o PROTETOR 
i.safe com cabo 1.0 USB (ou outro  equipamento 
aprovado pela i.safe MOBILE GmbH.)

•  O dispositivo só pode ser carregado em temperatu-
ras entre +5°C e +40°C. 

• A bateria não pode ser removida pelo usuário.

5.2  Conexões e coberturas
•  Conexões físicas com outros equipamentos são 

apenas permitidas em áreas com risco de explosão 
usando o protetor i.safe PROTECTOR 1.0 com cabo 
USB (ou outro equipamento aprovado pela i.safe 
MOBILE GmbH.)

•  Dentro de áreas com risco de explosão, as cober-
turas do Microconector USB e o slot para cartão 
Micro SD devem ser mantidos fechados.

•  O conector de áudio pode ser usado para conectar 
fones de ouvido dentro de áreas perigosas.

•  Para garantir a integridade da proteção contra 
ingresso (IP), verifique se todas as juntas estão 
presentes e funcionais.

•  Durante o carregamento, qualquer fone de ouvido 
ou acessório deve ser removido do conector de 
áudio. 

5.3 Ambientes de uso
•  O dispositivo não pode ser colocado nas zonas 0 ou 

20.
•  O dispositivo não pode ser exposto a ácidos ou 

álcalis agressivos.
•  O dispositivo deve ser protegido contra impactos 

com energia de alto impacto, contra emissão ex-
cessiva UV e processos de carregamento altamente 
eletrostáticos.

•  A faixa de temperatura ambiente de operação 
permitida varia de -20°C a +60°C.

5.3 Acessórios 
•  Somente acessórios aprovados pela i.safe MOBILE 

GmbH podem ser usados.
•  Ajuste da cinta de cabeça em áreas com risco de 

explosão não é permitido.
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Usar o HMT-1Z1 com um capacete de proteção
Para obter clips para os capacetes de proteção visite shop.realwear.com.

1. Prenda os clipes do capacete de proteção na faixa HMT-1Z1 e encaixe-os no lugar.
2.   Deslize os clipes nos encaixes de acessórios do capacete de proteção; a faixa HMT-1Z1 deve ficar fora do 

arnês do capacete de proteção.
3.  Coloque o capacete de proteção e, se aplicável, aperte até ficar seguro e confortável.
4.   Para remover o HMT-1Z1 do capacete, aperte as abas do clipe e empurre o clipe para fora do encaixe do 

capacete de proteção. 

A B C D E F G H I JA B C D E F G H I J
A B C D E F G H I J

Usando o HMT-1Z1 sem um capacete de proteção

Anexando a Faixa de CabeçaAnexando a Placa Traseira

A Placa Traseira en-
caixa na faixa traseira 
do HMT-1Z1; alinhe as 
aberturas na Placa Tra-
seira com as cavilhas 
na faixa traseira do 
HMT-1Z1 e encaixe-a.

Insira a extremidade 
da faixa no encaixe 
interno nos dois lados 
do HMT-1Z1, conforme 
mostrado. Dobre o final 
de volta em si mesma e 
prenda usando a faixa 
de velcro.

Durante a operação, remova o Painel Traseiro para visualizar 
informações regulatórias intrinsicamente seguras.



Carregando o HMT-1Z1
1.  Conecte o Micro USB carregando o 

cabo como mostrado.
2.  Conecte o cabo ao carregador de pare-

de como mostrado e ligue na tomada.

Uma luz vermelha significa que a bateria 
está extremamente baixa ou morta.
Uma luz amarela significa que a bateria 
está com menos de 100% e carregando.
Uma luz verde significa que a bateria está 
cheia.

O cabo USB incluído no HMT-1Z1 é um cabo especial micro-USB 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, carre-
gadores 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.

Aviso de segurança Utilize apenas o carregador fornecido

Gerar um QR Code para Configuração1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Use o app RealWear Companion

Escaneie este código no seu smartphone 
para baixar o RealWear Companion.

OU Use realwear.setupmyhmt.com 

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

2.  Selecione Configuração.
3.  Siga os comandos para inserir informações 

e gerar um QR Code.

1.  Utilize o aplicativo RealWear Companion 
a partir do  Google Play ou da Apple App 
Store.

2.  Inicie o aplicativo RealWear Companion do 
seu smartphone.

3. Selecione Configuração.
4.  Selecione Configurar pela primeira vez.
5.  Siga os passos no aplicativo e insira as 

informações e gere um código QR. 

Scarica daLO TROVI SU



1 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 cinta suspensa de modo que o HMT-1Z1 repouse horizontalmen-
te, ligeiramente acima do topo das orelhas. Posicione as articulações de ombro e cotovelo em forma de "Z", 
abaixo da linha de visão do olho esquerdo ou direito.

A dominância dos olhos é a tendência a preferir a utilização de um olho mais do que de outro. A maio-
ria das pessoas tem dominância do olho direito; no entanto, em uma pequena parcela da população, 
nenhum olho é dominante. É melhor usar seu olho dominante ao visualizar a exibição.

Para determinar qual olho é dominante

1. Forme um triângulo com as mãos colocadas juntas e os braços estendidos. 
2. Com ambos os 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 o 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 o objeto estiver dentro do triângulo com ambos os olhos, então  você tem dominância neutra dos 

olhos.
6. Repita o teste para confirmar.

Verifique o seu olho dominante

Coloque o HMT-1Z11 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Escaneie o QR Code de Configuração a partir do HMT-1Z11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O HMT-1Z1 é controlado pelo movimento da voz e da 
cabeça. Diga o que você vê na tela e mova sua cabeça 
para navegar. Se você tiver dificuldades, 
diga “MOSTRAR AJUDA”. 

Observação: Para mudar seu idioma, pressione e 
segure o botão de ação na lateral do HMT-1Z1. A 
seleção de idioma mudará automaticamente, solte o 
botão quando o idioma que você deseja usar estiver 
selecionado.

Ligue o HMT-1Z11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Premere e tenere 
premuto il pulsante 
di accensione per 3 
secondi per accendere 
il dispositivo.

Ruotare la videocamera 
su/giù per ottenere la 
visuale migliore.

Regolare l’alloggiamento del 
display in modo da vedere 
chiaramente tutti e 4 gli angoli 
e quindi bloccare in posizione 
mediante l’anello.

1. O HMT-1Z1 será executado automaticamente no modo de configuração.
2. Aponte a câmera para o QR Code que você deseja gerar na Etapa 1.
3. O HMT-1Z1 detectará o QR Code e configurará o dispositivo.

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

Conecte-se usando um código QR1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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