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T1100S طراز HMT-1Z1 تعليمات السالمة

مالحظة    1
يحتوي هذا المستند على تعليمات السالمة الضرورية لالستخدام اآلمن لجهاز 

HMT-1Z1 طراز T1100S في أماكن االنفجار أو األماكن القابلة لالنفجار. 
ويشار إلى تلك المناطق أو المساحات في هذا المستند بـ "مناطق االنفجار 

.)ex-hazardous areas( "الخطرة

مقدمة   2
 يحتوي هذا المستند على أنظمة المعلومات والسالمة التي تتعين مراعاتها 

— دون إخفاق — لتشغيل الجهاز بشكل آمن في الظروف الموصوفة. عدم 
التقيد بهذه المعلومات والتعليمات يمكن أن تكون له عواقب وخيمة و/أو قد 
يشكل انتهاًكا لألنظمة. الرجاء قراءة هذا الدليل وتعليمات السالمة هذه قبل 
استخدام الجهاز. في حالة وجود أي أخطاء في الترجمة أو الطباعة، تسري 

النسخة اإلنجليزية.

التطبيق   3
IECExو ATEX  1-3

 ،zone 1 معتمد لالستخدام تحت T1100S طراز HMT-1Z1 
وzone 2، وzone 21، وzone 22، باالمتثال لتوجيهات االتحاد 

.IECEx ونظام )ATEX( 2014/34/EU األوروبي

 )NEC( المواصفات القياسية الكهربائية األمريكية  2-3 
)CEC( والكندية

HMT-1Z1 طراز T1100S معتمد لالستخدام في قسمي 1 و2 الفئات 
.III ،II ،I

الُمصنِّع  3-3
 ،i.safe MOBILE GmbH

i_Park Tauberfranken 10
Lauda-Koenigshofen 97922؛ ألمانيا

األخطاء واألضرار   4
قبل الدخول إلى مناطق االنفجار الخطرة، يجب التحقق من سالمة الجهاز. إذا 
كان هناك أي سبب للشك في نقص سالمة الجهاز، فيجب سحبه من االستخدام 

 )ex-hazardous( وإزالته من أي منطقة من مناطق االنفجار الخطرة
على الفور. 

ويجب اتخاذ التدابير لمنع إعادة تشغيل الجهاز بشكل غير مقصود. يمكن أن 
تنقص سالمة الجهاز، على سبيل المثال، إذا:

 
حدثت أعطال.  •

كانت عالمات التلف تظهر على مبيت الجهاز.  •
تعرض الجهاز إلى األحمال المفرطة.  •

جرى تخزين الجهاز بشكل غير صحيح.  •
•  كانت العالمات أو الملصقات الموجودة على الجهاز غير مقروءة.

تم تجاوز قيم الحدود المسموح بها.  •

من المستحسن أن ُيرَسل الجهاز الذي يعرض األخطاء أو الذي ُيشتبه في 
وجود خطأ به إلى مركز خدمة معتمد للفحص.

أنظمة السالمة الداخلية / ذات الصلة باالنفجار     5
استخدام هذا الجهاز يفترض أن القائم بالتشغيل قد راعى أنظمة السالمة 
المتعارف عليها، وقرأ وفهم دليل المستخدم وتعليمات السالمة وشهادة 

السالمة. يجب االمتثال ألنظمة السالمة اإلضافية التالية:

الشحن والبطارية   1-5
•  يمكن شحن الجهاز فقط خارج مناطق االنفجار الخطرة باستخدام 
ة أخرى معتمدة من  واقي i.safe كبل USB 1.0 )أو أي  معدَّ

.)i.safe MOBILE GmbH
يمكن شحن الجهاز فقط في درجات الحرارة بين +5 درجات مئوية   •

و+40 درجة مئوية. 
البطارية غير قابلة لإلزالة من جانب المستخدم.  •

االتصاالت والغطاء   2-5
إن االتصاالت المادية بالمعدات األخرى مسموح بها فقط خارج   •

 USB 1.0 كبل i.safe واقي مناطق االنفجار الخطرة، باستخدام  
.)i.safe MOBILE GmbH ة معتمدة من )أو أي معدَّ

داخل مناطق االنفجار الخطرة، يجب أن تظل أغطية موصل     •
USB المصغر وفتحة بطاقة SD المصغر مغلقين.

ويمكن استخدام مقبس الصوت لتوصيل السماعات المعتمدة داخل   •
مناطق االنفجار الخطرة.

•  لضمان تكامل حماية المدخل )IP(، تحقق من وجود جميع الحشيات 
وعملها.

في أثناء الشحن، يجب فصل أي سماعة أو ملحقات من مقبس   •
الصوت. 

بيئات االستخدام   3-5
ال يمكن أخذ الجهاز إلى المناطق 0 أو 20.  •

ال يتعرض الجهاز ألي أحماض أو قلويات شديدة.  •
•  يجب حماية الجهاز من اآلثارالخاصة بالطاقة عالية التأثير، وفي 
مقابل انبعاثات األشعة فوق البنفسجية المفرطة، وعمليات الشحن 

اإللكتروستاتيكي العالية.
•  درجة حرارة التشغيل المحيطة المسموح بها تتراوح ما بين -20 درجة 

مئوية و+60 درجة مئوية.

الملحقات    4-5
•  فقط الملحقات المعتمدة من i.safe MOBILE GmbH يمكن 

استخدامها.
تعديل حزام الرأس في مناطق االنفجار الخطرة غير مسموح به.  •
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استخدام HMT-1Z1 مع القبعة الثابتة
.shop.realwear.com للحصول على مشابك القبعة الثابتة، قم بزيارة

اربط مشابك القبعة الثابتة في شريط HMT-1Z1 واشبكها في مكانها المحدد.  -1
أدخل المشابك في فتحات ملحقات القبعة الثابتة بشكل منزلق وسوف يثبت شريط HMT-1Z1 والذي يتعين أن يكون    -2 

خارج جديلة القبعة الثابتة.     
ارتِد القبعة الثابتة، وإذا أمكن، قم بتضييقها واحكامها حتى تصل إلى األمان والراحة.   -3

إلزالة HMT-1Z1 من القبعة الثابتة، اضغط أصابع المشابك، وادفع المشابك خارج فتحات القبعة الثابتة.    -4
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استخدام HMT-1Z1 بدون قبعة ثابتة

إرفاق حزام الرأس إرفاق اللوحة الخلفية

يتم تعليق اللوحة الخلفية في 
 .HMT-1Z1 الشريط الخلفي بـ
قم بمحاذاة الفتحات على اللوحة 
الخلفية مع األوتاد على الشريط 
الخلفي بـ HMT-1Z1 وعلقها 

في مكانها.

أدخل طرف الحزام في الفتحة 
الداخلية من الجانبين على 

HMT-1Z1 كما هو موضح. 
نه  اثِن الطرف على نفسه وأمِّ

باستخدام وصلة فيلكرو.

 وخالل العملية، أزل اللوحة الخلفية لعرض 
المعلومات التنظيمية لالستعمال المأمون. 



HMT-1Z1 شحن
1-  توصيل USB مصغر    

كبل الشحن كما هو موضح.
2-  قم بتوصيل الكبل بشاحن   

الجدار كما هو مبين وقم بتركيب المقبس فيه.

ضوء أحمر يعني أن البطارية منخفضة للغاية أو ميتة.
ضوء أصفر يعني أن البطارية أقل من 100 ٪ والشحن.

الضوء األخضر يعني أن البطارية ممتلئة.

 HMT-1Z1 مصغر لنقل البيانات والشحن. ويحتوي على صندوق سالمة يحمي دوائر السالمة في USB هو كبل HMT-1Z1 الوارد مع USB إن كبل
من تزايدات الطاقة. يمكن أن تلحق هذه التزايدات الضرر بـ HMT-1Z1 وقد تحدث عند توصيل HMT-1Z1 بأجهزة الكمبيوتر وشواحن الجدران 
والسيارات، وغيرها من مصادر الطاقة غير المصادقة أو المعتمدة على أنها آمنة االستعمال. إنه الكبل الوحيد المعتمد لشحن HMT-1Z1 ولنقل الملفات من 

HMT-1Z1 وإليه.

تحذير السالمة استخدم فقط الشاحن المزود

إنشاء رمز استجابة سريعة للتكوين

اذهب إلى realwear.setupmyhmt.com من جهاز  -1 
الكمبيوتر أو الجوال الخاص بك.   

.Configuration حدد التكوين  -2
3-  اتبع التعليمات إلدخال المعلومات     

وإنشاء رمز االستجابة السريعة.

قم بتنزيل تطبيق RealWear Companion من  -1 
.Apple App Store أو متجر تطبيقات Google Play  متجر   

ابدأ RealWear Companion مستخدما  -2 
هاتفك الذكي.   

.Configuration حدد التكوين  -3
.First Time Setup حدد اإلعداد ألول مرة  -4

5-  اتبع الخطوات الموجودة في التطبيق في إدخال   
المعلومات، وإنشاء رمز االستجابة السريعة. 

امسح هذا الرمز بهاتفك الذكي من أجل 
.RealWear Companion تنزيل

RealWear Companion استخدام تطبيقrealwear.setupmyhmt.com استخدام أو

1

احصل علیھ منالتنزیل من



HMT-1Z1 ارتِد
ا بين شاشة العرض وعينك. حافظ على قرب شاشة العرض من العين قدر اإلمكان للحصول على أفضل تجربة مشاهدة. اضبط  ال تباعد المسافة جّدً

الحزام فوق الرأس بحيث يستقر HMT-1Z1 أفقّيًا، فوق طرف أذنيك قلياًل. ضع مفاصل الكتف والكوع في شكل "Z"، أسفل خط البصر، للعين 
اليسرى أو اليمنى.

إن هيمنة العين هي الميل إلى تفضيل المدخالت البصرية من عين واحدة على األخرى. يتصف معظم األشخاص بهيمنة العين اليمنى، لكن 
في نسبة صغيرة من السكان ال تهيمن إحدى العينين على األخرى. من األفضل استخدام عينك المهيمنة عند مشاهدة شاشة العرض.

لتحديد العين المهيمنة

ل مثلًثا بيديك الموضوعتين مًعا على طول ذراعك.  شكِّ   -1
بكلتا عينيك مفتوحتين، قم بالتركيز على أي شيء بعيد  متمركز في المثلث.   -2

مع مواصلة التركيز على الشيء المتمركز في وسط المثلث،  أغمض عينك اليمنى.    -3 
إذا كان الشيء ال يزال في المثلث،  فإنك تعد من ذوي هيمنة العين اليسرى.    

مع مواصلة التركيز على الشيء المتمركز في وسط المثلث،  أغمض عينك اليسرى.    -4 
إذا كان الشيء ال يزال في المثلث،  فإنك تعد من ذوي هيمنة العين اليمنى.    

إذا كان الشيء موجوًدا في المثلث مع كلتا العينين، فإنك عندئذ  تكون من ذوي هيمنة العين المحايدة.   -5
كرر االختبار للتأكد.   -6

تحقق من هيمنة العين عندك 2

3



اضغط مع االستمرار على 
زر الطاقة لمدة ۳ ثواٍن 

لتشغیل الجھاز.

قم بتدویر الكامیرا ألعلى/ألسفل 
للحصول على عرض أفضل.

اضبط حجیرة العرض لتتمكن 
من رؤیة جمیع الزوایا األربعة 

للعرض بوضوح ثم قفل الموضع 
باستخدام الحلقة.

HMT-1Z1 قم بتشغيل

سوف يبدأ HMT-1Z1 تلقائًيا في وضع التكوين.    -1
ه الكاميرا إلى رمز االستجابة السريعة الُمنشأ في الخطوة 1.  وجِّ    -2

سوف يتعرف HMT-1Z1 على رمز االستجابة السريعة ويقوم بتكوين الجهاز.     -3
قل Navigate Home )االنتقال إلى البداية( للتحقق من االتصال الالسلكي. الشبكة الالسلكية هي    -4 

التي تظهر أسفل اليسار من الشاشة الرئيسة.    

يجري التحكم في HMT-1Z1 بالصوت وحركة الرأس. قل ما تراه على 
 Show Help ك رأسك للتنقل. إذا واجهتك مشكلة، فقل الشاشة وحرِّ

)إظهار التعليمات(. 

قل ما ترى

HMT-1Z1 امسح رمز االستجابة السريعة للتكوين من

.RealWear Device Agent مالحظة: بمجرد اتصال الجهاز بالشبكة اإلنترنت الالسلكية، قد يجري تحديث الجهاز المسؤول عن القبعة

مالحظة: لتغيير اللغة الخاصة بك، اضغط واستمر في ضغط زر اإلجراء في 
جانب HMT-1Z1. يتحول اختيار اللغة تلقائًيا، اترك الزر عند تحديد اللغة 

التي تريد استخدامها.
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i.safe MOBILE GmbH
i_Park Tauberfranken 10
97922 Lauda-Koenigshofen; Germany


