
RealWear, Inc. ลขิสทิธิ ์2019  www.realwear.com 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวอร์ชัน 1.1.3 – อปัเดตส ำหรับรุ่นท่ี 10.4.0 เแลว้ 

  

HMT-1Z1 

HMT รุน่ที ่10 คู่มือผูใ้ช ้

® 

http://www.realwear.com/


 
คู่มือผูใ้ช ้HMT-1Z1 
 

RealWear, Inc. ลขิสทิธิ ์2019 2 

สารบญั 
 
แท็บเล็ตแบบสวมศีรษะ RealWearOne Z1........................................................................................................................................................................................... 3 

ฟีเจอรข์อง HMT-1Z1........................................................................................................................................................................................................... 4 
ขอ้มูลจ าเพาะผลติภณัฑ ์HMT-1Z1 ................................................................................................................................................................................... 5 
ค าแนะน า: ท าความเขา้ใจกบัอุปกรณป์ลอดสาเหตุการระเบิดและการใชง้านอุปกรณด์งักล่าวในพืน้ทีอ่นัตราย ...................................................... 6 
HMT รุน่ที ่10 – ภาพรวม ...................................................................................................................................................................................................13 
แนวทางดา้นความปลอดภยัของ HMT-1Z1 ....................................................................................................................................................................15 
แนวทางการใชง้านและความปลอดภยั ...............................................................................................................................................................................16 
การเชือ่มต่อของ HMT-1Z1 ..............................................................................................................................................................................................17 
สิง่ทีอ่ยู่ในกล่อง HMT-1Z1 ................................................................................................................................................................................................17 
ภาพรวมของอุปกรณ ์HMT-1Z1 ......................................................................................................................................................................................18 
ภาพรวมของอุปกรณ ์HMT-1Z1 – รายละเอยีด .............................................................................................................................................................19 

วธิกีารตดิตัง้ HMT-1Z1 ..........................................................................................................................................................................................................................25 
วธิกีารสวม HMT ..................................................................................................................................................................................................................25 
การก าหนดค่า HMT ระยะไกลโดยใชเ้ว็บเบราวเ์ซอร ์.....................................................................................................................................................29 
การระบุตาเด่น .......................................................................................................................................................................................................................30 
อุปกรณส์วมใส่ศรษีะทีต่ดิต ัง้อุปกรณ ์HMT ......................................................................................................................................................................31 
การใชง้านอุปกรณ ์HMT รว่มกบัหมวกนิรภยั .................................................................................................................................................................33 
ใชง้านอุปกรณ ์HMT โดยไม่ตดิต ัง้กบัหมวกนิรภยั .........................................................................................................................................................33 
การสวมอุปกรณ ์HMT พรอ้มกบัอุปกรณป้์องกนัสายตา ...............................................................................................................................................33 
ขัน้ตอนการชารจ์อุปกรณ ์HMT-1Z1 ..............................................................................................................................................................................34 
การก าหนดค่าอุปกรณ ์HMT รุน่ 10.................................................................................................................................................................................35 
การตัง้ค่า ................................................................................................................................................................................................................................35 
การตัง้ค่าการล็อกหนา้จอ ....................................................................................................................................................................................................36 
การปลดล็อกอุปกรณ ์HMT ................................................................................................................................................................................................38 
การอปัเดตรุน่ 10 แบบไรส้ายของอุปกรณ ์HMT ............................................................................................................................................................39 
การเลอืกภาษาส าหรบัอนิเทอรเ์ฟสของอุปกรณ ์HMT ...................................................................................................................................................41 
การด์ Micro SD HMT-1Z1 .............................................................................................................................................................................................42 
วธิใีส่การด์ Micro SD: ........................................................................................................................................................................................................42 
การตัง้ค่าและการใชก้ารด์ Micro SD ...............................................................................................................................................................................44 
การดูแลรกัษาอุปกรณ ์HMT ..............................................................................................................................................................................................46 
การเก็บอุปกรณ ์HMT .........................................................................................................................................................................................................46 
การท าความสะอาดอุปกรณ ์HMT .....................................................................................................................................................................................47 
โหมดการโตต้อบของ HMT ................................................................................................................................................................................................48 
การพิมพด์ว้ยเสยีง .................................................................................................................................................................................................................49 
การควบคุมดว้ยเสยีง.............................................................................................................................................................................................................52 

ภาพรวมซอฟตแ์วร ์HMT รุน่ 10 ............................................................................................................................................................................................................54 
โปรแกรมของฉัน ...................................................................................................................................................................................................................56 
แอปพลเิคชัน่ล่าสุด ...............................................................................................................................................................................................................57 
ไฟลข์องฉัน ............................................................................................................................................................................................................................58 
เอกสารของฉัน ......................................................................................................................................................................................................................61 
เคร ือ่งเล่นมีเดยี ......................................................................................................................................................................................................................63 
การลบไฟลจ์ากตวัจดัการไฟล ์............................................................................................................................................................................................65 
กลอ้งถ่ายรูป...........................................................................................................................................................................................................................67 
การควบคุม ............................................................................................................................................................................................................................73 
ปุ่มค าสั่ง ..................................................................................................................................................................................................................................77 
การจดัการพลงังาน ...............................................................................................................................................................................................................78 
การตัง้ค่าไมโครโฟน ............................................................................................................................................................................................................79 
การวางแนวหนา้จอ ...............................................................................................................................................................................................................79 
ค าเตอืนเกีย่วกบัพลงังาน .....................................................................................................................................................................................................80 
การแจง้เตอืน..........................................................................................................................................................................................................................81 
สแกนบารโ์คด้........................................................................................................................................................................................................................82 

ขอ้มูลการเป็นเจา้ของ HMT-1Z1 ..........................................................................................................................................................................................................84 
ค าชีแ้จงดา้นกฎขอ้บงัคบัและการปฏบิตัติามกฎของ HMT-1Z1 ..................................................................................................................................85 
ค าประกาศดา้นความสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั .....................................................................................................................................................................87 
ขอ้มูลเกีย่วกบัอตัราการซมึซบั (SAR) ของ HMT-1Z1 .................................................................................................................................................88 
การรบัประกนัแบบจ ากดัชว่งและใบอนุญาตซอฟตแ์วรข์อง HMT-1Z1 .......................................................................................................................89 
ค าแนะน าดา้นความปลอดภยั i.Safe ของ HMT-1Z1 ...................................................................................................................................................90 

  



 

 

 
realwear.com 3 

แท็บเล็ตแบบสวมศรีษะ RealWearOne Z1 
 
 

 
 
RealWear HMT-1Z1 เป็นคอมพิวเตอรแ์ท็บเบล็ตระบบ Android™ โดยไม่ตอ้งใชมื้อบงัคบัและสามารถสวมใส่ไดรุ้น่แรกของโลกส าหรบัผูที้่
ท างานดา้นอุตสาหกรรม รวมถงึไดร้บัมาตรฐานดา้นความปลอดภยัปราศจากสาเหตุการระเบิด ATEX โซนที ่1 และเป็นอุปกรณส์วมศรีษะที่
ทนทานเต็มรูปแบบผ่านการรบัรอง C1/D1  
 
โดย RealWear HMT-1Z1 จะชว่ยเป็นพืน้ฐานใหก้บัโปรแกรมพนักงานทีเ่ช ือ่มต่อกนั 
 
สามารถใชม้นัไดใ้นสภาพแวดลอ้มของงานอุตสาหกรรมทีช่ ืน้ รอ้น อนัตราย และเสยีงดงั 
 
อุปกรณส์วมศรีษะทีท่นทานเต็มรูปแบบนี้สามารถเกีย่วตดิกบัหมวกนิรภยัไดอ้ย่างพอดหีรอืตดิตัง้กบัหมวกกนักระแทก และใชร้่วมกบัแว่นนิรภยั
หรอือุปกรณช์ว่ยในการมองเห็นได  ้
 
จอแสดงผลแบบไมโครความละเอยีดสูงน้ันอยู่ใตแ้นวสายตาของคุณพอดแีละมีมุมมองเหมือนแท็บเล็ต 7 นิว้ มนัคอืแดชบอรด์ดา้นอุตสาหกรรม: อยู่
ตรงหนา้เม่ือคุณตอ้งการและหายไปเม่ือคุณไม่ตอ้งการใชง้าน 
 
HMT-1Z1 ท างานดว้ยแอปพลเิคช ัน่ซอฟตแ์วรที์ท่รงพลงัจากพารท์เนอรข์องเราใน 4 ดา้นหลกั โดยแต่ละดา้นออกแบบมาเพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธสู์งสุด
ในการควบคุมดว้ยเสยีงและไม่ตอ้งใชมื้อ น่ันหมายถงึไม่จ าเป็นตอ้งมีการเลือ่น ปัด หรอืแตะ เพียงแค่ใชค้ าสั่งเสยีงง่าย ๆ เท่าน้ัน 
 
ใชม้นัเพ่ือการตดิต่อกบัผูดู้แลจากระยะไกล การหาไฟลเ์อกสาร การปฏบิตัขิ ัน้ตอนท างานตามค าสั่ง รูปแบบเคลือ่นทีไ่ด ้และการดูขอ้มูล 
IoT ส าหรบัดา้นอุตสาหกรรม 
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ฟีเจอรข์อง HMT-1Z1 
 
 

 
 
ปลอดสาเหตุการระเบิด 
ATEX โซน 1 และ CSA C1/D1 
 
 

 
 
ไม่ตอ้งใชมื้อ 100 % 
เสยีงองิจากระบบปฏบิตักิารและการรบัรูเ้สยีงในเครือ่งเพ่ือใชง้านในที่
ทีมี่เสยีงดงั 
 
 

 
 
เสยีงดงัคมชดั 
ล าโพงแบบผสานเขา้กบัตวัเครือ่งและชอ่งเสยีบสายล าโพงแบบ 
3.5 มม. ส าหรบัการใชง้านกบัอุปกรณป้์องกนัเสยีง 
 
 

 
 
การป้องกนัเสยีงรบกวนที่ไม่มีใครเทียบได  ้
อุปกรณ ์HMT-1Z1 น้ันใชไ้มโครโฟน 4 ตวัและอลักอรธิมึขัน้สูง
เพ่ือขจดัเสยีงรบกวนออกก่อนท าการรบัรูเ้สยีงพูด 
 
 

 
 
ใชง้านไดก้บัอุปกรณนิ์รภยั 
ออกแบบมาเพ่ือใชง้านกบัหมวกนิรภยัและหมวกกนักระแทก
มาตรฐาน รวมถงึแว่นนิรภยั 
 
 
 
 
 

 
 
แบตเตอรีภ่ายในใชง้านไดต้ลอดทัง้กะ 
ใชง้านปกตไิดป้ระมาณ 8–10 ช ัว่โมง 
 
 

 
 
การแสดงผลกลางแจง้ 
สามารถมองเห็นไดใ้นสภาวะแดดจา้ 
 
 
 

 
 
กนัน ้า 
IP66 - การป้องกนัจากสภาพอากาศในทะเลทีเ่ลวรา้ยหรอื
การฉีดน ้าที่รุนแรง 
 
 

 
 
ป้องกนัฝุ่ นไดด้เียีย่ม 
IP66 – การป้องกนัอนุภาคขนาดเล็กเล็ดลอดเขา้ไปในเครือ่ง 
 
 

 
 
ป้องกนัการตก 
ทนทานต่อการตกสู่พืน้คอนกรตีจากความสูง 2 เมตรในทุกมุม 
 
 

 
 
สรา้งมาเพ่ือความทนทาน 
ใชง้านไดเ้ต็มทีใ่นอุณหภูมิ -20°C ถงึ +50°C 
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ขอ้มูลจ าเพาะผลติภณัฑ ์HMT-1Z1 
 
แพลตฟอรม์และฟังกช์ ัน่หลกั 
ชปิเซ็ตแบบ 2.0 GHz 8-core Qualcomm® Snapdragon™ 
625 พรอ้ม Adreno 506 GPU - OpenGL ES 3.1 & OpenCL 2.0 
 

แอพพลเิคชัน่ทีต่ดิต ัง้พรอ้มอุปกรณ ์
ตวัน าทางเอกสาร กลอ้งพรอ้มตวัสแกนบารโ์คด้ เครือ่งบนัทึกวดีโีอ 
และตวัเล่นสือ่ 
 

ภาษาทีร่องรบั 
องักฤษ สเปน ฝร ัง่เศส เยอรมนั อติาล ีโปรตุเกส รสัเซยี จนีกลาง 
ญีปุ่่น เกาหล ีไทย โปแลนด  ์
 

หน่วยความจ า 
หน่วยความจ า 16 GB/2 GB RAM/ชอ่งไมโครเอสด ี
(สามารถรองรบัการด์ความจ าไดสู้งสุด 64 GB) 
 

ระบบปฏบิตักิาร 
Android 8.1.0 (AOSP) + อนิเทอรเ์ฟสแบบไม่ตอ้งใชมื้อ 
WearHF™ 
 

การเชือ่มต่อและเซน็เซอร ์  
 

บลูทูธ 
BT 4.1 LE (พลงังานต ่า) 
 

Wi-Fi 
802.11 a/b/g/n/ac – 2.4 GHz และ 5 GHz 
 

GPS และต าแหน่งทีต่ ัง้ 
GPS, GLONASS, A-GPS 
 

IMU 
9-DOF (เครือ่งวดัความเรง่แบบ 3 แกน เครือ่งวดัสนามแม่เหลก้ 
และไจโรสโคป) การเพ่ิมความเสถยีรผ่านซอฟตแ์วร ์
 

แบตเตอรี ่ 
 

ความจุ 
3,400 mAh Li-Ion โดยสามารถชารจ์ใหม่ 
 

อายุการใชง้านแบตเตอรี ่
ตลอดทัง้กะ (8-10 ช ัว่โมง) ในการใชง้านปกต ิ
 

คุณลกัษณะทางกายภาพ  
 

น า้หนัก 
430 กรมั 
 

การเสรมิความคงทน 
ปลอดสาเหตุการระเบิด, IP66, MIL-STD-810G, การทดสอบตก
จากความสูง 2 เมตร 
 

ปุ่มเฉพาะ 
ปุ่มเปิด/ปิด ปุ่มด าเนินการเฉพาะส าหรบัแอพพลเิคช ัน่ 
 
 
 

พอรต์เสยีบ 
พอรต์หูฟัง 3.5 มม. ชอ่ง micro-USB 1 ชอ่ง 
 

แขนบูม 
ปรบัได ้6 ทิศทางส าหรบัหวัทุกขนาด รองรบัไดท้ัง้ตาดา้นซา้ยและ
ขวา จอแสดงผลสามารถพลกิออกจากแนวสายตาไดเ้ม่ือไม่ใชง้าน 
 

จอแสดงผล  
 

ชนิด 
องศาในการมอง 20° จอ LCD การโฟกสัแบบล็อก 1 เมตร สแีบบ 
24 บิต แนวเฉียง 0.33 นิว้ มองเห็นไดเ้ม่ือใชง้านกลางแจง้ 
 

ขนาดจอแสดงผล 
WVGA (854x480) 
 

เสยีง 
 

ไมโครโฟน 
ไมโครโฟนดจิติอล 4 ตวัพรอ้มการก าจดัเสยีงรบกวนแบบแอคทีฟ 
การรบัรูเ้สยีงทีแ่ม่นย าแมภ้ายใตเ้สยีง 95 เดซเิบลในสภาพแวดลอ้ม
อุตสาหกรรมทั่วไป 
 

ล าโพง 
ล าโพง 91 เดซบิิลภายใน 
 

มลัตมิเีดยี  
 

กลอ้งถ่ายรูป 
16 MP พรอ้มตวักนัสั่น 4 แกน PDAF และแสงแฟลช LED 
 

วดีโีอ 
สูงถงึ 1080p ในระดบั 30 เฟรมต่อวนิาที Codecs: VP8,  
VP9 และรองรบัการเขา้รหสัผ่านฮารด์แวรส์ าหรบั H.264,  
H.265 HEVC 
 

อุปกรณเ์สรมิ  
 

รวม 
ตวัชารจ์แบตเสยีบก าแพง สายชารจ์ Micro-USB พรอ้ม “ตูนิ้รภยั” 
ภายในป้องกนัการชารจ์ สายคาดศรีษะ แผ่นรองหลงัศรีษะ 
 

อุปกรณเ์สรมิแยก 
ตวัล็อกหมวกแข็งนิรภยั หูฟังอุดหูปลอดสาเหตุการระเบิด (ผ่าน
การรบัรอง IS) ป้องกนัเสยีงรบกวนโดยมีระดบัการลดอยู่ที ่33 เดซิ
เบล (NRR) ถุงใส่แบบอ่อน กล่องใส่แบบกึง่แข็ง สายคาดศรีษะและ
แผ่นรองหลงัศีรษะส ารอง หมวกแข็งนิรภยั การด์ Micro SD 
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ค าแนะน า: ท าความเขา้ใจกบัอุปกรณป์ลอดสาเหตุการระเบดิและการใชง้านอุปกรณ์
ดงักล่าวในพืน้ทีอ่นัตราย 
 
ความเป็นมา 
RealWear เปิดตวัโมเดลคอมพิวเตอรแ์ท็บเบล็ตสวมศรีษะทีเ่สรมิความแข็งแรงส าหรบัการใชง้านในอุตสาหกรรมภายใตช้ ือ่ HMT-1Z1 ซึง่
นอกจากการนัตคีุณภาพดว้ยรางวลัมากมายแลว้ ยงัมีคุณสมบตั ิ“ปลอดสาเหตุการระเบิด” อกีดว้ย  
 
ค าแนะน า 
แมว่้าจะมีบทความมากมายกล่าวถงึการใชอุ้ปกรณด์ว้ยความปลอดภยั แต่กลบัไม่มีบทความเกีย่วกบัตวัอุปกรณที์ต่อ้งใชป้ฏบิตังิานบ่อยนัก 
เอกสารฉบบันีมี้จุดประสงคเ์พ่ืออธบิายความหมายของอุปกรณที์่ไดช้ ือ่ว่า ปลอดสาเหตุการระเบิด และมีการรบัรองประเภทใดบา้งที่จ าเป็นต่อการ
ลดความเสีย่งของการระเบิด การเลอืกอุปกรณที์ผ่่านการรบัรองใหต้รงกบังานที่ท าจงึเป็นเรือ่งส าคญัของผูซ้ ือ้ทุกคน  
 
ขอ้ความจ ากดัความรบัผดิชอบของบรษิทั 
เอกสารฉบบันีมี้จุดประสงคเ์ป็นเพียงเอกสารเบือ้งตน้เท่าน้ัน โปรดใชเ้อกสารอื่นและความเห็นของผูเ้ช ีย่วชาญในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์
 
ปลอดสาเหตุการระเบดิคอือะไร 
ปลอดสาเหตุการระเบิด คอื แนวทางการออกแบบอุปกรณใ์หส้ามารถใชง้านในทีพื่น้อนัตรายไดอ้ย่างปลอดภยั ซึง่ไดแ้ก ่พืน้ทีมี่ของเหลวน าไฟ แกส็ 
ไอ หรอืฝุ่ นผงทีต่ดิไฟไดง้่ายในปรมิาณทีส่ามารถก่อใหเ้กดิการระเบิดหรอืไฟไหมไ้ด ้ผูป้ฏบิตังิานจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณที์ไ่ดร้บัการออกแบบมาเพ่ือ
การนีโ้ดยเฉพาะในสภาพแวดลอ้มทีอ่าจมีการระเบิดเกดิขึน้ได ้โดยอุปกรณที์ส่ามารถใชง้านสภาพแวดลอ้มทีอ่าจเกดิการระเบิดไดโ้ดยไม่มีการ
ระเบิดเรยีกว่า อุปกรณป์ลอดสาเหตุการระเบิด เทคนิคการออกแบบอุปกรณป์ลอดสาเหตุการระเบิดคอืการจ ากดัพลงังาน ไฟฟ้า และอุณหภูมิให ้
อยู่ในระดบัต ่ากว่าทีส่่วนประกอบในสภาพแวดลอ้มทีอ่นัตรายสามารถเกดิการตดิไฟได ้
 
การระเบดิคอือะไร 
การระเบิด คอื พลงังานทีเ่พ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็และถูกปล่อยออกมาอย่างรุนแรง ซึง่ส่วนใหญ่มาจากอุณหภูมิที่สูงและการปล่อยแก็ส การระเบิด
จะตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัสามขอ้ต่อไปนี้ 

 
ภาพ 0: ปัจจยัสามขอ้ทีก่่อใหเ้กดิการระเบิด 

1. แหล่งทีม่าของการตดิไฟ 
แหล่งทีม่าของการตดิไฟเป็นปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิเพลงิไหมห้รอืเหตุระเบิดได ้เปลวไฟแบบเปิด ประกายไฟ ไฟฟ้าสถติ และพืน้ผิวทีร่อ้นสามารถเป็น
แหล่งทีม่าของการตดิไฟไดท้ัง้สิน้ 
2. สารไวไฟ 
สารไวไฟไดแ้ก่แก็ส ของเหลว และของแข็งทีต่ดิไฟหรอืลุกไหมใ้นสภาพแวดลอ้มทีมี่อากาศหากสมัผสักบัแหล่งทีม่าของการตดิไฟ 
3. ตวัออกซไิดซ ์
ตวัออกซไิดซ ์คอื เชือ่เพลงิเคมีทีจ่ าเป็นต่อการเผาไหม ้การระเบิดจะตอ้งมีตวัออกซไิดซใ์นปรมิาณทีเ่พียงพอเพ่ือรวมตวักบัสารไวไฟ ตวั
ออกซไิดซที์พ่บไดบ่้อยทีสุ่ดไดแ้ก่อากาศ (O2) 
อุตสาหกรรมจ าพวก โรงกลั่น โรงงานเคมี รา้นท าส ีโรงส ีโรงโมแ้ป้ง ถงับรรจุ การท าความสะอาด และการเคลือ่นยา้ยแก็ส ของเหลว และของแข็งที่
ไวไฟเป็นสถานทีที่เ่กดิเหตุระเบิดบ่อยครัง้ 
 
จะสามารถลด/จ ากดัความเสีย่งของเหตุระเบดิไดอ้ย่างไร 
ตามทีก่ล่าวไปขา้งตน้ เหตุระเบิดประกอบไปดว้ยปัจจยัสามอย่างดว้ยกนั หากสามารถก าจดัปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงไปได ้เหตุระเบิดก็จะไม่เกดิขึน้ ใน
พืน้ทีอ่นัตราย เราไม่สามารถก าจดัสารไวไฟและตวัออกซไิดซไ์ดอ้ย่างสมบูรณ ์ดงัน้ันการยบัยัง้การลุกไหมใ้นสภาพแวดลอ้มทีอ่าจเกดิเหตรุะเบิดได ้
จงึเป็นการก าจดัความเสีย่งทีต่น้เหตุ อุปกรณป์ลอดสาเหตุการระเบิดจะจ ากดัพลงังานไฟฟ้าทีต่น้เหตุทีอ่าจเกดิการระเบิดในวงจรไฟฟ้า
(ส่วนประกอบที่รอ้นและแหล่งประกายไฟ) ใหอ้ยู่ในระดบัต ่าแมใ้นสถานการณที์่ผิดปกต ิ(การลดัวงจร) จงึไม่มีโอกาสทีพ่ลงังานไฟฟ้าจะก่อใหเ้กดิ
การระเบิดได  ้
จะทราบไดอ้ย่างไรว่าสามารถใชอุ้ปกรณไ์ดอ้ย่างปลอดภยัจรงิ ๆ ในพืน้ทีอ่นัตราย 
อุปกรณป์ลอดสาเหตุการระเบิดจะตอ้งผ่านการทดสอบต่าง ๆ ทีค่ดิคน้โดยผูเ้ช ีย่วชาญดา้นความปลอดภยัอย่างเขม้งวด โดยผลติภณัฑที์ส่ามารถ
ผ่านมาตรฐานและการทดสอบเหล่านีจ้ะถอืว่าการ “รบัรองปลอดสาเหตุการระเบิด” 
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มีองคก์รทีไ่ดร้บัอนุญาตต่าง ๆ มากมายซึง่มีหน้าทีต่รวจสอบอุปกรณป์ลอดสาเหตุการระเบิด ซึง่การรบัรองดงักล่าวในทวีปยุโรปจะเรยีกว่า ATEX 
โดยองคก์รในสหรฐัฯ ทีพ่บไดบ่้อยไดแ้ก่ UL หรอืแคนาดาไดแ้ก่ CSA ซึง่เป็นที่รูจ้กักนัด ีและผูใ้หบ้รกิารดา้นการรบัรองทั่วโลกจะเรยีกว่า IECEx 
อุปกรณใ์ดก็ตามทีใ่ชง้านในพืน้ทีอ่นัตรายควรผ่านการรบัรองจากระบบหรอืองคก์รช ัน้น าเหล่านี้ 
 
ATEX คอือะไร 
ATEX มาจากค าว่า “ATmosphere EXplosible” นอกจากนี ้ATEX ยงัเป็นชือ่ย่อของค าสั่ง European Directive 2014/34/EU ว่าดว้ยการ
วางจ าหน่ายอุปกรณไ์ฟฟ้า เครือ่งจกัร ชิน้ส่วน และระบบปกป้องซึง่ป้องกนัการระเบิดในทอ้งตลาด 
และยงัครอบคลุมถงึอุปกรณร์กัษาความปลอดภยั อุปกรณค์วบคุม และอุปกรณบ์งัคบัทีมี่จุดประสงคเ์พ่ือใชง้านนอกสภาพแวดลอ้มทีอ่าจระเบิดได ้
โดยจ าเป็นตอ้งหรอืมีส่วนรว่มในการท างานของอุปกรณห์รอืระบบปกป้องใหมี้ความปลอดภยัซึง่เกีย่วขอ้งกบัความเสีย่งในการระเบิด 
อุปกรณแ์ละระบบป้องกนัทีอ่ยู่ภายใตค้ าสั่ง Directive 2014/34/EU จะสามารถน าออกสู่ทอ้งตลาดไดใ้นกรณีทีมี่ตราสญัลกัษณ ์CE และการ
รบัรองความสอดคลอ้งจาก EC ว่าตรงตามขอ้บงัคบัดา้นสุขภาพและความปลอดภยัพืน้ฐาน รวมถงึตอ้งผ่านกระบวนการประเมินความสอดคลอ้งที่
บงัคบัใชแ้ลว้เท่าน้ัน 
 
การจ าแนกโซน 
ตามค าสั่ง Directive 2014/34/EU พืน้ทีที่อ่าจเกดิการระเบิดไดค้อืพืน้ทีที่ส่ภาพแวดลอ้มสามารถระเบิดไดจ้ากบรเิวณโดยรอบและ/หรอืพืน้ทีใ่น
การปฏบิตังิาน สภาพแวดลอ้มทีเ่กดิการระเบิด หมายถงึการรวมตวักบัอากาศ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มหน่ึงของสารไวไฟในสถานะแก็ส ไอ และฝุ่ นระ
ออง ซึง่หลงัจากเกดิการลุกไหมเ้กดิขึน้ แรงระเบิดจะลุกลามไปยงัส่วนผสมทีย่งัไม่เกดิการเผา้ไหม ้ในทวปีอเมรกิาเหนือ มีการแยกพืน้ทีอ่นัตราย
ตามระเบียบเป็นประเภทและหมวดต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 

อนัตราย - แก็ส/ไอ/หมอก 

โซน 0 พืน้ทีที่ส่ภาพบรรยากาศทีจุ่ดตดิไฟไดอ้นัเน่ืองมากจากส่วนผสมของอากาศซึง่เต็มไปดว้ยสารอนัตรายในสถานะแก็ส 
ไอ หรอืหมอกมีปรากฏอยู่ ตลอดเวลา เป็นเวลานาน หรอืบ่อยครัง้  

โซน 1 พืน้ทีที่ส่ภาพบรรยากาศทีจุ่ดตดิไฟไดอ้นัเน่ืองมากจากส่วนผสมของอากาศซึง่เต็มไปดว้ยสารอนัตรายในสถานะแก็ส 
ไอ หรอืหมอกมีโอกาส เกดิขึน้ในการปฏิบตังิานปกตเิป็นคร ัง้คราว  

โซน 2 พืน้ทีที่ส่ภาพบรรยากาศทีจุ่ดตดิไฟไดอ้นัเน่ืองมากจากส่วนผสมของอากาศซึง่เต็มไปดว้ยสารอนัตรายในสถานะแก็ส 
ไอ หรอืหมอกไม่มีโอกาส ปรากฏขึน้ในการปฏบิตังิานปกต ิแต่หากเกดิขึน้ จะพบเป็นเพียงระยะเวลาสัน้ ๆ เท่าน้ัน 

 

 
 
รูปภาพที ่1: การจ าแนกโซนส าหรบัแก็ส/ไอ/หมอก 

 
  



 
คู่มือผูใ้ช ้HMT-1Z1 
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กลุ่มควนัทีอ่าจเกดิการระเบิดได ้(มีความเขม้ขน้ในการระเบิดสูงกว่าขัน้ต ่า) ถูกแบ่งออกเป็น 3 โซนตามระดบัการปล่อย 
 

อนัตราย - ผง/ฝุ่น 

โซน 20 พืน้ทีที่ส่ภาพบรรยากาศทีจุ่ดตดิไฟไดใ้นรูปแบบกลุ่มควนัไวไฟในอากาศมีปรากฏอยู่ตลอดเวลา เป็นเวลานาน หรอืบ่อยครัง้ 

โซน 21 พืน้ทีที่ส่ภาพบรรยากาศทีจุ่ดตดิไฟไดใ้นรูปแบบกลุ่มควนัไวไฟในอากาศมีโอกาสเกดิขึน้ในการปฏบิตังิานปกตเิป็นคร ัง้คราว 

โซน 22 พืน้ทีที่ส่ภาพบรรยากาศทีจุ่ดตดิไฟไดใ้นรูปแบบกลุ่มควนัไวไฟในอากาศไม่มีโอกาสเกดิขึน้ในการปฏบิตังิานปกต ิแต่หาก
เกดิขึน้ จะปรากฏอยู่เป็นเพียงระยะสัน้ ๆ เท่าน้ัน 

 

 
รูปภาพที ่2: การจ าแนกโซนส าหรบัผง/ฝุ่นไวไฟ 

 
IECEx คอือะไร 
ระบบของคณะกรรมาธกิารระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรฐานสาขาอเิล็กทรอเทคนิกสเ์พ่ือตรวจสอบมาตรฐานเกีย่วกบัอุปกรณที์ใ่ชง้านในพืน้ทีที่จุ่ด
ตดิไฟได ้(ระบบ IECEx) 
IECEx เป็นระบบบงัคบัซึง่ไดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาตเิพ่ือใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามมาตรฐานของ IEC โดยมีการใชง้านมาตรฐาน IEC 
ในโครงการอนุมตัิระดบัประเทศเป็นจ านวนมาก ดงัน้ันจงึสามารถใชใ้บรบัรอง IECEx เพ่ือสนับสนุนการปฏบิตัติามกฎระหว่างประเทศ และในกรณี
ส่วนใหญ่จงึไม่ตอ้งมีการทดสอบเพ่ิมเตมิ 
 
ประโยชนข์อง IECEx 
เน่ืองจากแต่ละประเภทปฏบิตัติามมาตรฐานที่แตกต่างกนั อุปกรณ ์“Ex” จงึจ าเป็นตอ้งผ่านการทดสอบและออกใบรบัรองซ า้เพ่ือใหเ้หมาะสมกบั
มาตรฐานของประเทศน้ัน ๆ ท าใหต้น้ทุนของอุปกรณด์งักล่าวมีราคาสูงขึน้ โครงการ IECEx ชว่ยลดความจ าเป็นในการทดสอบและออกใบรบัรอง
ซ า้โดยการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน IEC ระหว่างประเทศ และยงัท าใหก้ารคา้ระหว่างประเทศมีความสะดวก รวดเรว็ และคุม้ทุนยิง่ขึน้ 
 
กระบวนการ IECEx 
CSA Group และ Sira Certification Service ต่างกเ็ป็นหน่วยรบัรอง (ExCB) และเป็นหอ้งปฏบิตักิารทีผ่่านการอนุมตัิแลว้ (ExTL) องคก์ร
เหล่านีจ้งึสามารถประเมินผลติภณัฑว่์าผ่านมาตรฐานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ รวมถงึจดัท ารายงานผลการทดสอบ IECEx (ExTR) และใบรบัรอง
ความสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั IECEx (CofC) 
 

 
รูปภาพที ่3: ตราสญัลกัษณ ์ATEX และ IECEx ปกต ิ
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CSA คอือะไร 
CSA มาจากค าว่าสมาพนัธการก าหนดมาตรฐานของประเทศแคนาดา องคก์ร CSA International เป็นทีรู่จ้กักนัในทวีปอเมรกิาเหนือและยุโรป
อย่างแพรห่ลาย และเชน่เดยีวกบับรษิัทรบัรองอืน่ ๆ CSA มีหนา้ที่ทดสอบผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคและของหน่วยธุรกจิเพ่ือดูว่าผลติภณัฑจ์ะเป็น
อย่างไรในบางสถานการณห์รอืในการสวมใส่บางประเภท 
องคก์ร CSA ใชก้ารจ าแนกประเภทพืน้ทีอ่นัตรายทีจ่ดัท าโดย NEC ซึง่แยกพืน้ทีอ่นัตรายเป็นประเภทและหมวดต่าง ๆ นอกจากนี ้โซนเป็นค าที่
ทางองคก์รจะใชใ้นทวปียุโรป ซึง่เทียบเคยีงไดก้บัค าว่าหมวด ตวัอย่างเชน่ ในทวปีอเมรกิาเหนือ คุณจะพบขอ้ความระบุว่า “ประเภท 1 หมวด 1” 
ในขณะทีใ่นยุโรปคุณจะพบค าว่า “ประเภท 1 โซน 1” รวมถงึอาจมีการเขยีนย่อเป็น “C1/D1”, “C1D1” หรอื “C1-D1” ไดเ้ชน่กนั 
 
NEC500 คอือะไร 
ระเบียบอุปกรณไ์ฟฟ้าระหว่างประเทศ (NEC) เป็นมาตรฐานทีใ่ชง้านในระดบัภูมิภาคของสหรฐัฯ ส าหรบัการตดิตัง้อุปกรณไ์ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 
NEC500 หมายถงึมาตรฐาน 500 ในระเบียบ NEC พืน้ทีอ่นัตราย (ตามการจ าแนกประเภท) น้ันหมายถงึพืน้ทีที่่สามารถเกดิเพลงิไหมห้รอืการ
ระเบิดไดจ้ากแก็สหรอืไอทีส่ามารถตดิไฟหรอืระเบิดได ้ผงทีส่ามารถระเบิดได ้หรอืเสน้ใย/สารอุดตนัทีต่ดิไฟไดง้่าย อารค์ของไฟฟ้า ประกายไฟ และ/
หรอืพืน้ผิวที่รอ้นสามารถเป็นแหล่งทีม่าแห่งการระเบิดในสภาพแวดลอ้มเหล่านี้ไดท้ัง้สิน้ มาตราที ่500 วางรากฐานส าหรบัการใชง้านมาตราที ่
501 (พืน้ทีป่ระเภท 1) มาตราที ่502 (พืน้ทีป่ระเภท 2) มาตราที ่503 (พืน้ทีป่ระเภท 3) และมาตราที ่504 (ระบบรกัษาความปลอดภยัปลอด
ระเบิด) ซึง่ทัง้หมดอยู่ถดัจากมาตราที ่500 
NEC ไดจ้ดัจ าแนกคุณสมบตักิารตดิไฟออกเป็นประเภท 1, 2 และ 3 ในมาตราที ่501, 502 และ 503 ตามล าดบั โดยไดอ้ธบิายและใหค้วามหมาย
ทัง้หมดนีใ้นมาตราที ่500 (รวมถงึค าอธบิายและความหมายของ OSHA) มาตราที ่500 คอืรากฐานของพืน้ทีป่ฏบิตัทีิอ่นัตรายทัง้หมดรวมถงึ
มาตราอืน่ ๆ ทีต่ามมาดว้ย (ดูรูปภาพ) 
 

 
 
คุณสมบตักิารตดิไฟของของเหลวทีส่ามารถระเบิดไดถู้กก าหนดโดยจุดวาบไฟ จุดวาบไฟคอือุณหภมิูทีว่ตัถจุะ
สรา้งไอพอใหเ้กดิเป็นส่วนผสมทีส่ามารถลุกไหมไ้ด ้โดยจุดวาบไฟเป็นตวัก าหนดว่าตอ้งมีการจ าแนกพืน้ที่
ดงักล่าวหรอืไม่ วตัถุอาจมีอุณหภูมิทีก่่อใหเ้กดิการลุกไหมอ้ตัโนมตัทีิต่ ่ามาก แต่หากจุดวาบไฟของวตัถุ
ดงักล่าวสูงกว่าอุณหภูมิโดยรอบ พืน้ดงักล่าวก็อาจไม่จ าเป็นตอ้งมีการจ าแนกประเภท ในท านองเดยีวกนั 
หากมีการเพ่ิมความรอ้นและจดัการกบัวตัถุดงักล่าว ณ อุณหภูมิที่สูงกว่าจุดวาบไฟ ก็จ าเป็นตอ้งมีการ
จ าแนกประเภทของพืน้ทีส่ าหรบัการออกแบบระบบไฟฟ้าทีเ่หมาะสม เน่ืองจากมีการก่อตวัของส่วนผสมที่ลุก
ไหมไ้ด  ้
 
หมวด โซน และกลุ่ม 
NEC มาตราที ่500, 501, 502 และ 503 พืน้ทีป่ระเภท 1, 2 และ 3 น้ันมีการจ าแนกย่อยออกเป็นหมวดต่าง 
ๆ โดยหมวดและโซนอาจหมายถงึความคงที่และ/หรอืระดบัของอนัตราย  
 
 
 
 
 

มีหมวดทัง้หมดสองหมวดและสามโซน 
 

หมวด 1 หรอืโซน 0 อนัตรายตลอดเวลา 

หมวด 1 หรอืโซน 1 อนัตรายเป็นระยะ 

หมวด 2 หรอืโซน 2 อนัตรายเฉพาะในสภาพแวดลอ้มไม่ปกตเิท่าน้ัน 

 
พืน้ทีอ่นัตรายมีอยู่สามระะดบั ไดแ้ก่ ประเภท 1 ประเภท 2 และประเภท 3 ตามล าดบั ซึง่หมายถงึประเภทของอนัตรายโดยรวมเท่าน้ัน 
 

ประเภท 1 อนัตรายในรูปแบบไอที่สามารถตดิไฟได ้

ประเภท 2 อนัตรายในรูปแบบฝุ่ นทีส่ามารถตดิไฟได  ้

ประเภท 3 อนัตรายในรูปแบบเสน้ใยทีส่ามารถตดิไฟได ้

 
  

รูปภาพที ่4: มาตรา 500 
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แก็สหรอืไอเคมีแต่ละประเภททีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมถูกแบ่งออกกลุ่มแก็ส 
 

กลุ่มผงและแก็สหมวด NEC 

พืน้ที่ กลุ่ม วตัถุตวัอย่าง 

ประเภท 1 หมวด 1 และ 2 A อะเซทิลนี 

 
B ไฮโดรเจน 

 
C เอทิลนี 

 
D โปรเพน 

ประเภท 2 หมวด 1 และ 2 E (หมวด 1 เท่าน้ัน) ผงโลหะ เชน่ แมกนีเซยีม (หมวด 1 เท่าน้ัน) 

 
F ผงคารบ์อน เชน่ คารบ์อนและถ่าน 

 
G ผงทีไ่ม่น าไฟฟ้า เชน่ แป้ง ธญัพืช ไม ้และพลาสตกิ 

ประเภท 3 หมวด 1 และ 2 ไม่มี เสน้ใย/ของทีป่ลิวซึง่ตดิไฟไดเ้ชน่ ใยฝ้าย ป่าน และใยสงัเคราะห ์

โซน 0, 1 และ 2 IIC อะเซทิลนีและไฮโดรเจน (เทียบเท่ากบั NEC ประเภท 1 กลุ่ม A และ B) 

 
IIB+H2 ไฮโดรเจน 

(เทียบเท่ากบั NEC ประเภท 1 กลุ่ม B) 

 
IIB เอทิลนี 

(เทียบเท่ากบั NEC ประเภท 1 กลุ่ม C) 

โซน 20,21 และ 22 IIIC ผงทีน่ าไฟฟ้า เชน่ แมกนีเซยีม 
(เทียบเท่ากบั NEC ประเภท 2 กลุ่ม E) 

 
IIIB ผงทีไ่ม่น าไฟฟ้า เชน่ แป้ง ธญัพืช ไม ้และพลาสตกิ 

(เทียบเท่ากบั NEC ประเภท 2 กลุ่ม F และ G) 

 
IIA เสน้ใย/ของทีป่ลิวซึง่ตดิไฟไดเ้ชน่ ใยฝ้าย ป่าน และใยสงัเคราะห ์

(เทียบเท่ากบั NEC ประเภท 3 

แรที่ไ่วต่อการตดิไฟใน
เหมือง 

I (IEC เท่าน้ัน) มีเทน 

 
ตาราง 0: กลุ่มผงและแก็สหมวด NEC 

 
กลุ่ม IIC คอืกลุ่มแก็สในระบบโซนทีมี่ความรา้ยแรงมากที่สุด โดยแก็สอนัตรายในกลุ่มนีส้ามารถลุกไหมง้่ายมาก อุปกรณที์มี่ตราสญัลกัษณว่์าเหมาะกบั
กลุ่ม IIC จงึสามารถใชง้านกบักลุ่ม IIB และ IIA ได ้และอุปกรณที์มี่ตราสกัลกัษณว่์าเหมาะกบักลุ่ม IIB จงึสามารถใชง้านกบักลุ่ม IIA ได ้แต่ไม่สามารถ
ใชก้บักลุ่ม IIC ตวัอย่างเชน่ หากอุปกรณมี์ตราสญัลกัษณว่์าเหมาะกบั Ex e II T4 หมายความว่าอุปกรณด์งักล่าวสามารถใชง้านกบักลุ่มย่อย IIA, IIB 
และ IIC ไดท้ัง้หมด 
 
จ าเป็นตอ้งมีการท ารายการของวตัถุทีส่ามารถระเบิดไดซ้ึง่อยู่ในโรงกลั่นหรอืโรงงานเคมีและแนบรายการดงักล่าวมากบัผงัทีต่ ัง้ของพืน้ทีที่มี่การ
จ าแนก กลุ่มทัง้หมดทีก่ล่าวไปขา้งตน้ไดร้บัการจดักลุ่มตามความรุนแรงของการระเบิดหากมีการลุกไหม ้โดยกลุ่ม IIC เป็นกลุ่มแก็สทีมี่แรงระเบิด
สูงสุดในขณะที ่IIA เป็นกลุ่มทีมี่แรงระเบิดต ่าสุด นอกจากนีแ้ต่ละกลุ่มยงัก าหนดว่าตอ้งใชพ้ลงังานเท่าใดจงึจะเกดิการลุกไหมจ้ากพลงังานหรอื
อุณหภูมิ โดยกลุ่ม IIA ใชพ้ลงังานมากทีสุ่ด และ IIC เป็นกลุ่มแก็สในระบบโซนทีใ่ชพ้ลงังานนอ้ยทีสุ่ด 
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การจ าแนกอุณหภูม ิ
อกีหน่ึงปัจจยัทีค่วรพิจารณาไดแ้ก่การจ าแนกอุณภูมิของอุปกรณไ์ฟฟ้า อุณหภูมิทีพื่น้ผิวหรอืส่วนประกอบใด ๆ ของอุปกรณไ์ฟฟ้าทีอ่าจสมัผสั
กบัสภาพแวดลอ้มอนัตรายควรไดร้บัการทดสอบว่าชิน้ส่วนดงักล่าวจะไม่มีอุณหภูมิสูงเกนิ 80 % ของอุณหภูมิแก็สหรอืไอในพืน้ทีที่อุ่ปกรณมี์
จุดประสงคเ์พ่ือใชป้ฏบิตังิานซึง่สามารถก่อใหเ้กดิการลุกไหมโ้ดยอตัโนมตัไิด ้
 
การจ าแนกอุณหภูมิบนป้ายของอุปกรณไ์ฟฟ้าจะมีลกัษณด์งัต่อไปนี ้(หน่วยองศาเซลเซยีส) 
 

สหรฐัฯ °C ทัว่โลก  
(IEC) °C 

เยอรมนั °C 
ต่อเน่ือง - ระยะสัน้ 

T1 - 450 T3A - 180 T1 - 450 G1: 360 - 400 

T2 - 300 T3B - 165 T2 - 300 G2: 240 - 270 

T2A - 280 T3C - 160 T3 - 200 G3: 160 - 180 

T2B - 260 T4 - 135 T4 - 135 G4: 110 - 125 

T2C - 230 T4A - 120 T5 - 100 G5: 80 - 90 

T2D - 215 T5 - 100 T6 - 85 
 

T3 - 200 T6 - 85   
 

 
ตารางที1่: การจ าแนกอุณหภูมิ 

 
การมใีบรบัรองประเภท 1 หมวด 1 โซน 1 หมายความว่าอย่างไร 
อุปกรณที์ไ่ดร้บัการออกแบบมาเพ่ือปฏบิตังิานในพืน้ทีที่มี่ไอซึง่สามารถตดิไฟไดป้รากฏอยู่ตลอดเวลาจะมีสญัลกัษณร์บัรอง CSA ประเภท 1 
หมวด 1 และ ATEX โซน 1 บนอุปกรณ ์โดยอุปกรณที์มี่การรบัรองเชน่นีส้ามารถน าไปใชง้านในสภาพแวดลอ้มที่จุดตดิไฟซึง่ประกอบไปดว้ย
ส่วนผสมในอากาศทีมี่สสารอนัตรายในรูปแบบแก็ส ไอ หรอืหมอกปรากฏอยู่ในการปฏบิตังิานปกตเิป็นคร ัง้คราว ถงึตอนนี ้คงเป็นทีท่ราบโดยทัว่กนั
แลว้ว่าสญัลกัษณที์ถู่กตอ้งน้ันมีความส าคญัต่อผูป้ฏบิตังิานเป็นอย่างมากเน่ืองดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั การใชส้ญัลกัษณที์่ไม่ถูกตอ้งบน
ผลติภณัฑอ์าจน าไปสู่การบาดเจ็บ หรอือุบตัเิหตุรา้ยแรงซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อทัง้อาคารและทรพัยากรต่าง ๆ รวมถงึผลกระทบดา้น
กฎหมายและความเสีย่งอืน่ ๆ ตามมา และแน่นอนว่าการรบัรองเชน่นีย้่อมไดม้าจากการทดสอบทีเ่ขม้งวดและครอบคลุมดว้ยฝีมือของผูเ้ช ีย่วชาญ
และหน่วยงานอสิระภายนอก 
 
RealWear HMT-1Z1 เป็นคอมพิวเตอรแ์ท็บเล็ตแบบสวมใส่ไดที้ผ่่านการรบัรองประเภท 1 หมวด 1 โซน 1 เครือ่งแรกของโลกซึง่สามารถใชง้าน
ในพืน้ทีอ่นัตรายต่าง ๆ ทีก่ล่าวมาไดอ้ย่างปลอดภยั และทีเ่ห็นต่อไปนีค้อืใบรบัรองที ่RealWear HMT-1Z1 ไดร้บั 
 

ATEX II 2G Ex ib IIC T4 Gb 
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X 

IECEx Ex ib IIC T4 Gb 
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X 

NEC500 ประเภท 1 หมวด 1 กลุ่ม A, B, C, D T4 
ประเภท 2 และ 3 หมวด 1 กลุ่ม E, F, G 

 
ตารางที ่2 ใบรบัรองของ RealWear (ณ วนัที ่25 พฤษภาคม 2561) 
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กระบวนการรบัรองว่าดว้ยการปลอดสาเหตุการระเบดิของ RealWear 
 
การผลติและรบัรองว่าสนิคา้ปลอดสาเหตุการระเบิดเพ่ือน าไปใชใ้นงานในพืน้ที่อนัตรายทั่วโลกน้ันเป็นงานที่ทา้ทายและใชค้วามเชีย่วชาญสูง 
RealWear จงึรว่มมือกบัผูเ้ช ีย่วชาญในอุตสาหกรรมอย่าง i.safe MOBILE เพ่ือพฒันาและรบัรองผลติภณัฑ ์RealWear HMT-1Z1 โดยทาง 
i.safe MOBILE ไดร้วบรวมมาตรฐานสากลทัง้หมดมาใชใ้นการพฒันาผลติภณัฑ ์และยงัเป็นสมาชกิของคณะกรรมการดา้นความปลอดภยัที่
เกีย่วขอ้งต่าง ๆ เพ่ือใหต้อบรบักบัขอ้บงัคบัทัง้หมดในการป้องกนัการระเบิด i.safe MOBILE ไดท้ าการพฒันาสินคา้ดว้ยตนเองทัง้หมด ดงัน้ันกลุ่ม
ผูใ้ชท้ั่วโลกจงึมั่นใจไดเ้ลยว่าจะใชง้านเทคโนโลยีการสือ่สารคุณภาพสูงและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานในปัจจุบนัทัง้หมด i.safe MOBILE ด าเนินการ
พฒันาและทดสอบ RealWear HMT-1Z1 ซึง่รบัรองโดยหน่วยงานช ัน้น าอย่าง ATEX, IECEx และ NEC500 เพ่ือการนัตว่ีาผลติภณัฑต์รงตาม
ขอ้บงัคบัของแต่ละประเทศ ในการไดร้บัการรบัรองระดบัสูงสุดอย่างที ่RealWear ไดร้บัน้ันจงึไม่ใชเ่รือ่งง่าย และยงัใชเ้วลามากกว่าสองปีจงึจะเป็น
ผลส าเรจ็ 
 
แหล่งอา้งองิ 
https://www.mikeholt.com//instructor2/img/product/pdf/14HAZDVD-1417-sample.pdf 
http://www.ecmweb.com/nec/hazardous-locations-and-nec 
https://www.apgsensors.com/about-us/blog/csa-class-1-what-it-means-and-why-you-should-care 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/800-wp003_-en-p.pdf 
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_equipment_in_hazardous_areas#Gas_and_dust_groups 
 

 
  

https://www.mikeholt.com/instructor2/img/product/pdf/14HAZDVD-1417-sample.pdf
http://www.ecmweb.com/nec/hazardous-locations-and-nec
https://www.apgsensors.com/about-us/blog/csa-class-1-what-it-means-and-why-you-should-care
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/800-wp003_-en-p.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_equipment_in_hazardous_areas#Gas_and_dust_groups
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HMT รุน่ที ่10 – ภาพรวม 
 
ซอฟตแ์วรที์่ปลอดภยัแบบไม่ตอ้งใชมื้อเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการท างาน 
ปลอดภยัยิง่ขึน้ รวดเรว็ยิง่ขึน้ ฉลาดล า้ยิง่ขึน้ 
 
HMT รุน่ที ่10 - ขบัเคลือ่นดว้ย Android 8 ซึง่เป็นซอฟตแ์วรที์ส่รา้งขึน้โดยเฉพาะเพ่ือปฏบิตังิานในพืน้ที่ทีล่ าบากหรอือนัตราย โดยผูใ้ชง้านตอ้ง
ใชมื้อทัง้สองขา้งเพ่ือปฏบิตังิานหรอืเพ่ือความปลอดภยั รุน่ที ่10 น้ันไดร้บัการปรบัแต่งมาเพ่ือความปลอดภยัในการท างาน โดยการยกระดบั
ประสทิธภิาพในการท างานและการเชือ่มต่อไปอกีขัน้ผ่านการบงัคบัแบบไม่ใชมื้อ 
 
ประสบการณก์ารใชง้านและประโยชนก์ารใชส้อยของรุ่นที ่10 น้ันไดร้บัการปรบัปรุง ซึง่ชว่ยเสรมิความสามารถของ HMT ท าใหม้ันมีประสทิธภิาพมาก
ขึน้ การอปัเกรดครัง้ใหญ่นีเ้ป็นแบบครอบคลุมและยกเครือ่งใหม่ทัง้หมด ซึง่ชว่ยปรบัปรุงความง่ายในการใชง้าน รูปลกัษณแ์ละความรูส้กึขณะใชง้าน 
ความปลอดภยั และยงัมีระบบกลอ้งใหม่ล่าสุดอกีดว้ย ฟังกช์ ัน่กลอ้งใหม่น้ันชว่ยใหคุ้ณเชือ่มต่อกบัผูป้ฏบิตังิานไดล้ะเอยีดมากขึน้ ท าใหก้ารตรวจสอบ
ดว้ยสายตาน้ันรวดเร็วมากขึน้ในกรณีทีค่วามปลอดภยัและความถูกตอ้งตามกฎเกณฑน้ั์นเป็นสิง่ที่ส าคญัที่สุดในสายงานของคุณ 
 
HMT รุน่ที ่10 น้ันเป็นรากฐานของ RealWear Foresight Cloud Services ซึง่สามารถชว่ยพฒันาประสบการณใ์ชง้านแบบไม่ตอ้งใชมื้อพรอ้ม
ท าใหคุ้ณเชือ่มต่อกบัขอ้มูลในระบบคลาวดข์องคุณตลอด 
 

การใชส้อยทีด่ขีึน้ 
อนิเทอรเ์ฟสทีไ่ดร้บัการออกแบบมาใหม่ แป้นพิมพแ์ละระบบการจดัการไฟล ์ซึง่ใหค้วามส าคญักบัความสะดวกในการใชง้านและประสิทธภิาพ 
 

ความปลอดภยัแน่นหนาดว้ย Android 8.1 OS 
ระบบปฏบิตักิาร Android 8.1 น้ันอปัเกรดตลอดดว้ยแพทชด์า้นความปลอดภยั อปัเดตส าหรบัซอฟตแ์วรแ์ละการจดัระยะไกลเพ่ิมเตมิ 

 

ระบบกลอ้งอจัฉรยิะ  
ฟีเจอรก์ลอ้งออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพและสมรรถภาพในสภาพแวดลอ้มของงานอุตสาหกรรม 
 

ฟังกช์ ัน่หลกั 

ระบบปฏบิตักิาร Android 8.1 

ระบบกลอ้งอจัฉรยิะ แอป My Camera 2.0 

 

การใชง้าน 

UI ทีป่รบัปรุงใหม่ UI ใหม่อาศยัการเคลือ่นไหวของศรีษะเพ่ือการเลือ่นหน้าจอจากซา้ยไปขวาอย่างง่ายดาย เมนู “การควบคุม”  
และการพิมพด์ว้ยเสยีงชว่ยแบบใหม่ใหผู้ใ้ชส้ามารถมองไปทางซา้ยหรอืขวาและท าการเลอืกดว้ยการใชเ้สยีงได ้
ประสบการณก์ารใชง้านทีด่ขีึน้ดว้ยต าแหน่งหนา้จอและสทีีด่ขีึน้ และหลกัการออกแบบที่สอดคลอ้งกนั 
การเขา้ถงึความสามารถหลกัของ Android ไดด้กีว่าเดมิ เชน่ การแจง้เตอืน  

การใชท่้าทาง การใชท่้าทางของศีรษะน้ันมีประสทิธภิาพมากกว่าค าสั่งเสยีง 

การปรบัแต่ง ฉลากสขีาวซึง่คุณสามารถใส่แบรนดต์ามความตอ้งการธุรกจิของคุณได  ้

ไฟลข์องฉัน อนิเทอรเ์ฟสผูใ้ชที้อ่อกแบบมาใหม่ทัง้หมด 
คน้หาไฟลป์รมิาณมากผ่านระบบโครงสรา้งและการจดัเรยีงที่ปรบัปรุงใหม่ 
อ่านชือ่ไฟลเ์ต็ม 
ภาพตวัอย่างทีใ่หญ่ขึน้ 
คน้หาไฟลไ์ดร้วดเร็วกว่าเดมิ 

แป้นพิมพ ์ แป้นพิมพที์่ออกแบบมาใหม่พรอ้มการใชท่้าทางและเสยีงโดยรวมถงึ: 
แป้นพิมพท์ั่วไป 
โหมดป้อนขอ้มูลแบบปลอดภยัชว่ยใหส้ามารถใส่รหสัผ่านไดโ้ดยไม่ตอ้งออกเสยีงตวัอกัษร 
การใหค้ าสั่งแบบเต็มรูปแบบเพ่ือประสทิธภิาพการท างานทีด่ขีึน้ 
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ความปลอดภยั 

ความปลอดภยัของ  
Android 8.1 

แพทชค์วามปลอดภยัธนัวาคม 2018 
โดยมีแพทชอ์ปัเดตก าหนดไวส้ าหรบัทุก ๆ 90 วนั 
ซึง่เป็นไปตามนโยบายความปลอดภยัดา้น IT ของบรษิทัในปัจจุบนั 
การอปัเดตซอฟตแ์วรเ์ป็นประจ าจาก RealWear 
รองรบั API ระดบั 27 ส าหรบัผูพ้ฒันา 

 

การปรบัแต่งและการก าหนดค่า 

การหนดค่าค่า WearHF 
แบบรวมศูนย  ์

การปรบัแต่งและก าหนดค่าในระดบัระบบปฏบิตักิารและในระดบัแอป ค่าพืน้ฐานและการปรบัแต่งสามารถเกบ็ไว ้
ไดใ้นเนือ้ทีก่ารก าหนดค่าทั่วไป และสามารถท าการอปัเดต โหลดใหม่ หรอืจะจดัการไดเ้พ่ือความง่ายในการใช ้
งานและการรองรบั  

บรกิารคลาวด  ์ จดัการไดอ้ย่างเต็มทีด่ว้ย RealWear Foresight Cloud 

ภาษา ประโยคเดีย่ว ๆ และแบบไดนามิกส าหรบัภาษาสามารถปรบัแต่งหรอืปรบัปรุงไดโ้ดยผูดู้แล 

ภาษาเพ่ิมเตมิ 
ไดท้ าการเพ่ิมภาษาไทยและโปแลนดซ์ึง่ท าใหมี้ภาษารวมทัง้สิน้ 12 ภาษา 
สามารถอปัเดตภาษาไดผ้่านเครอืข่ายไรส้าย (OTA) 

 

ระบบกลอ้งทีล่ า้หน้าทีสุ่ดส าหรบัสภาวะทีเ่ลวรา้ย  

ไม่ตอ้งใชมื้อบงัคบัเพ่ืองาน
อุตสาหกรรม 

สั่งการและควบคุมฟีเจอรท์ัง้หมดในระหว่างที่มือของคุณยงัว่างและสามารถท างานได ้

ดูตวัอย่าง ดูตวัอย่างรูปภาพและวดีโีอในทนัที 

ประสบการณที์ล่ื่นไหลขึน่ ประสบการณที์ไ่ม่มีสะดุดจาก “กลอ้งของฉัน” ไปยงั “รูปภาพของฉัน” และ “สือ่ของฉัน”  

การท างานภายใตส้ภาวะแสง
นอ้ย 

ปรบัปรุงประสทิธภิาพเม่ือท างานในสถานที่และสถานการณที์มี่แสงนอ้ย 

มุมมอง (FOV) แบบมุมกวา้งหรอืระยะมาตรฐาน 

โฟกสัและการรบัแสง สามารถล็อกการโฟกสัและการรบัแสงไวย้งัจุดใดจุดหน่ึงใน 9 จุดของกรอบ เพ่ือถ่ายภาพชดุรหสัในสภาพแสงที่
ไม่เอือ้อ านวย 

การป้องกนัภาพและวดิโีอสั่น
ไหว 

บนัทึกภาพทีใ่ชง้านไดม้ากขึน้ ในกรณีทีรู่ปภาพและความแม่นย าของวดีโีอน้ันจ าเป็นต่อการปฏบิตัติามเกณฑ ์
การตรวจสอบหรอืการฝึกฝนผ่านระยะไกล 

ไฟฉาย ฟังกช์ ัน่ไฟฉายสามารถควบคุมไดโ้ดยตรงจากแอปกลอ้ง 

การควบคุมใหม่  
(ตวัเลอืกอืน่ ๆ) 

• ระดบัการรบัแสง 
• ตวัควบคุมแสงไฟฉาย 

• อตัราส่วนภาพ 16:9 และ 4:3 
• ความละเอยีดของภาพ: มากไปถงึนอ้ย 
• ความละเอยีดของวดิโีอ: มากไปถงึนอ้ย 
• อตัราเฟรม: 15, 25, 30 
• การป้องกนัภาพสั่นไหววดีโีอ: เปิดหรอืปิด 

• ตวัอย่างรูปภาพ 
• โฟกสัดว้ยตนเอง 
• สาขาดู: แคบและกวา้ง 
• การเขา้ถงึรูปภาพของคุณโดยตรง 

การตัง้ค่าแบบแคบ 
เพ่ิมความคมชดัของมุมมองกลอ้งเม่ือใชร้ว่มกบัหมวกเบสบอล การซมูแบบปรบัปรุงชว่ยเสรมิการขยายภาพ
ส าหรบัสิง่ของทีเ่ล็กหรอือยู่ห่างออกไป 

การตัง้ค่ามุมกวา้ง สามารถบนัทึกภาพเต็มมุมมองของกลอ้งได ้
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แนวทางดา้นความปลอดภยัของ HMT-1Z1 
 
ประสทิธภิาพแบตเตอรี ่
 
แบตเตอรีที่ส่ามารถชารจ์ใหม่เป็นแหล่งพลงังานใหอุ้ปกรณข์องคุณ อุปกรณม์าพรอ้มกบัแบตเตอรีที่ต่ดิต ัง้ไวล่้วงหนา้ซึง่ไม่สามารถเปลีย่นได ้หา้มใช ้
ตวัชารจ์ทีไ่ม่มีการรบัรอง ใชแ้บตเตอรีต่ามวตัถุประสงคที์ก่ าหนดเท่าน้ัน หา้มใชเ้ครือ่งชารจ์หรอืแบตเตอรีที่ไ่ดร้บัความเสยีหาย หากแบตเตอรีใ่ช ้
พลงัไปจนหมดแลว้อาจตอ้งใชเ้วลาสกัพกัหน่ึงก่อนทีไ่ฟแสดงการชารจ์แบตเตอรีจ่ะปรากฎขึน้บนจอภาพหรอืก่อนจะสามารถใชอุ้ปกรณไ์ด ้
แบตเตอรีก่อ้นใหม่จะมีประสิทธภิาพสูงสุดหลงัจากการใชง้านจนหมดและชารจ์ใหม่ 3 ถงึ 4 รอบ แบตเตอรีส่ามารถชารจ์หรอืใชจ้นหมดไดห้ลาย
รอบ และมีวนัเสือ่มสภาพ ปลดตวัชารจ์ออกจากปลัก๊และอุปกรณเ์ม่ือไม่ไดใ้ชง้าน ตรวจสอบใหม้ั่นใจว่า ไม่ไดมี้แบตเตอรีที่ช่ารจ์จนเต็มเชือ่มต่อไว ้
กบัเครือ่งชารจ์ หากไม่ไดมี้การใชง้าน แบตเตอรีที่ช่ารจ์จนเต็มจะค่อย ๆ สูญเสียพลงังาน 
 
ขอ้ระวงั: อาจเกดิการระเบิดไดห้ากมีการใชแ้บตเตอรีไ่ม่ตรงตามรุ่นทีร่ะบุไว ้
 
 
หลกีเลีย่งการลดัวงจร 
 
หา้มลดัวงจรแบตเตอรี ่อาจเกดิการลดัวงจรไดโ้ดยไม่ไดต้ ัง้ใจเม่ือวตัถุทีเ่ป็นโลหะ เชน่ เหรยีญ คลปิหนีบกระดาษ หรอืปากกาเชือ่มต่อโดยตรง
ระหว่างขัว้บวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี ่การลดัวงจรที่ปลายขัว้อาจก่อความเสยีหายต่อแบตเตอรีห่รอืสิง่ทีเ่ช ือ่มต่อ 
 
หลกีเลีย้งอุณหภูมิสูง 
 
การทิง้แบตเตอรีไ่วใ้นสถานทีที่่รอ้นหรอืหนาว เชน่ ในรถปิดตายในชว่งหน้ารอ้นหรอืหนา้หนาวจะท าใหอ้ายุการใชง้านแบตเตอรีล่ดลง ส าหรบั
ผลลพัธที์ด่ทีีสุ่ด ใหเ้ก็บแบตเตอรีไ่วใ้นอุณหภูมิระหว่าง -10°C และ +50°C (+14°F และ 122°F) อุปกรณที์ใ่ชแ้บตเตอรีที่ร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจ
ไม่สามารถท างานไดช้ ัว่คราวแมว่้าแบตเตอรีจ่ะเต็มก็ตาม ประสิทธภิาพแบตเตอรีน้ั่นจะค่อนขา้งต ่าในอุณหภูมิต ่ากว่าจุดเยือกแข็ง 
 
การก าจดัแบตเตอรี ่
 
หา้มทิง้อุปกรณใ์นกองเพลงิเน่ืองจากมีแบตเตอรีอ่ยู่ภายในซึง่อาจก่อใหเ้กดิการระเบิดได ้ก าจดัอุปกรณต์ามขอ้ก าหนดในทอ้งที่และรไีซเคลิหาก
เป็นไปได ้หา้มก าจดัดว้ยวิธเีดยีวกนักบัขยะในครวัเรอืน หา้มแยกชิน้ส่วน เปิด หรอืท าลายแบตเตอรี ่ในกรณีทีแ่บตเตอรีร่ ัว่ อย่าใหข้องเหลวน้ัน
โดนผิวหนังหรอืตา ในกรณีทีไ่ดร้บัอนัตรายจากการร ัว่ ใหไ้ปพบแพทยใ์นทนัที  
 
ความปลอดภยัส าหรบัเด็ก 
 
อย่าปล่อยใหเ้ด็กเล่นกบัอุปกรณแ์ละอุปกรณเ์สรมิของคุณ เก็บใหพ้น้มือเด็ก โดยเด็กอาจท าใหต้นเองหรอืผูอ้ืน่บาดเจ็บและสรา้งความเสยีหายต่อ
อุปกรณห์รอือุปกรณเ์สรมิ อุปกรณแ์ละส่วนเสรมิอาจมีชิน้ส่วนขนาดเล็กซึง่อาจหลุดออกมาไดแ้ละหลุดเขา้ไปตดิคอเด็ก 
 
ค าเตอืนดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 
 
หยุดใช ้HMT-1Z1 หรอืจอแสดงผลทนัที หากคุณรูส้กึปวดหวั วงิเวยีน มึนหวั หรอืคลืน่ไส ้หา้มใชจ้อแสดงผล HMT-1Z1 ขณะก าลงัขบัขี่
ยานพาหนะ เคลือ่นแขนบูมออกจากแนวสายตาของคุณเม่ือไม่ไดใ้ชง้านจอแสดงผล มีสตกิบัสภาพแวดลอ้มรอบตวัตลอดเวลาเม่ือใช ้HMT-1Z1 
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แนวทางการใชง้านและความปลอดภยั 
 
• หา้มใช ้HMT-1Z1 ระหว่างการขบัขี ่
• ใช ้HMT-1Z1 พรอ้มกบัอุปกรณป้์องกนัตาเสมอ 
• ใชต้าขา้งเด่นของคุณเพ่ือการดูจออย่างสบายตา 
 
 
การก าจดัอุปกรณไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกสเ์ก่า 

 
 
สญัลกัษณรู์ปถงัขยะมีลอ้ทีมี่เครือ่งหมายกากบาทหมายความว่าประเทศในสหภาพยุโรปน้ัน ผลติภณัฑนี์ห้รอืการเสรมิแต่งใด ๆ ทีมี่เครือ่งหมายนี้
ไม่สามารถก าจดัทิง้เป็นขยะแบบไม่แยกได ้แต่จะตอ้งแยกออกเพ่ือก าจดัทิง้เม่ือหมดอายุการใชง้าน 
 
การก าจดัแบตเตอรี ่
 

 
 
โปรดตรวจสอบขอ้บงัคบัในทอ้งที่ส าหรบัการก าจดัแบตเตอรี ่แบตเตอรีจ่ะตอ้งไม่น าไปทิง้ในแหล่งขยะเทศบาล ใชแ้หล่งก าจดัแบตเตอรีโ่ดยเฉพาะ
หากเป็นไปได  ้
 
 
แนวทางส าหรบัหูฟัง 
 

 
 
เพ่ือป้องกนัปัญหาทางดา้นการไดย้ิน หา้มฟังเสยีงจากล าโพงในระดบัดงัมากเป็นเวลานาน 
 
A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’utilisateur. 
 
 
ค าแนะน าการใชต้วัชารจ์อย่างปลอดภยั 
 
ค าเตอืน: ปฏบิตัติามค าแนะน าเหล่านีเ้ม่ือใชต้วัชารจ์ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสายปลัก๊น้ันเสยีบแน่นแลว้ 
• เก็บตวัชารจ์ใหห่้างจากของเหลว 
• ในกรณีทีมี่กลิ่นแปลกประหลาดหรอืเสยีงดงัมาจากตวัชารจ์ ใหถ้อดตวัชารจ์ออกและตดิต่อฝ่ายชว่ยเหลอื 
• ก่อนท าความสะอาดสายหรอืตวัชารจ์ ใหด้งึสายออกจากแหล่งจ่ายไฟ 
• หากมีการใชส้ายเสรมิ โปรดตรวจสอบว่าสายดนิน้ันท างานตามปกต ิ 

• ดงึตวัชารจ์ออกจาก HMT-1Z1 เม่ือแบตเตอรีช่ารจ์จนเต็มแลว้ 
• หา้มใชต้วัชารจ์นีใ้นบรเิวณทีเ่ปียก ตวัชารจ์นีส้ามารถใชไ้ดแ้ต่ในรม่เท่าน้ัน 
• หา้มเสยีบหรอืดงึปลัก๊ออกดว้ยมือทีเ่ปียก 

• หา้มถอดปะกอบตวัชารจ์ออก หากมีปัญหาใด ๆ โปรดตดิต่อฝ่ายสนับสนุน 
• หา้มตดั หกั หรอืดดัสายเป็นบ่วง 
• หา้มวางสิง่ของใด ๆ บนสายไฟทีอ่าจท าใหส้ายไฟน้ันรอ้นเกนิไป ซึง่อาจท าใหส้ายไฟเสยีหายและก่อใหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟดูด  
• หา้มใชส้ายไฟใด ๆ นอกเหนือไปจากสายไฟดัง้เดมิเน่ืองจากอาจก่อใหเ้กดิไฟฟ้าลดัวงจรหรอืไฟดูด 
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การเชือ่มต่อของ HMT-1Z1 
 
ย่านความถีส่ าหรบัใชง้าน RealWear HMT-1Z1 
 
ย่านความถีส่ าหรบัใชง้าน Wi-Fi มีรายละเอยีดและ EIRP ดงัต่อไปนี ้ 
 
2,412-2,472: 15.89 dBm 
5,180-5,320: 17.09 dBm 
5,500-5,700: 17.37 dBm 
5,745-5,825: 12.98 dBm 
 
ย่านความถีแ่ละ EIPR ส าหรบัใชง้าน Bluetooth คอื 2,402-2,480: 12.16 dBm  
 
ขอ้มูลการเชือ่มต่อ Wi-Fi 5G 
การใชง้านในระดบัคลื่นความถี ่5.15 — 5.35 Ghz สามารถใชไ้ดภ้ายในร่มเท่าน้ัน 
 

สิง่ทีอ่ยู่ในกล่อง HMT-1Z1 
 
รายการสิง่ของในกล่อง RealWear HMT-1Z1 มี:  
 
RealWear HMT-1Z1 พรอ้มแบตเตอรีที่ไ่ดร้บัการตดิตัง้มาล่วงหนา้ซึง่ไม่สามารถถอดออกได ้(3,400 mAh Li-Ion)  
• สาย MicroUSB พรอ้ม “ตูนิ้รภยั” ภายในป้องกนัการชารจ์  
• สายคาดเหนือศรีษะ 
• แผ่นรองหลงัศีรษะ 
• ค าแนะน าเริม่ใชง้านอย่างรวดเรว็ HMT-1Z1 
 
รวมมากบัชดุ HMT-1Z1 เม่ือซือ้ แต่บรรจุแยกมาในกล่องต่างหาก: 
• ตวัชารจ์ HMT-1Z1 แบบเสยีบก าแพงตามภูมิภาค 
 
 
  



 
คู่มือผูใ้ช ้HMT-1Z1 
 

RealWear, Inc. ลขิสทิธิ ์2019 18 

ภาพรวมของอุปกรณ ์HMT-1Z1 
 
 

มุมมองดา้นหนา้ 

 
 
1. แผ่นรองศรีษะถอดได  ้
2. สายคาดศรีษะถอดได  ้
3. ไมค ์B1 
4. ขอ้ต่อไหล่ 
5. แสงแฟลช 
6. พ็อดแสดงผล 
7. ไมค ์A1 
8. แขนบูม 

9. กลอ้งถ่ายรูป 
10. ขอ้ต่อศอก 
11. ชอ่งใส่การด์ Micro SD 
12. ปุ่มด าเนินการ 
13. ปุ่มเปิด/ปิด 
14. ไมค ์B2

 

 
มุมมองดา้นหลงั 

 
 
 
 
1. ไมค ์B2 
2. พอรต์เสยีบไมโคร USB เพ่ือถ่ายขอ้มูล

และการชารจ์ 
3. หนา้ต่างแสดงผล 
4. สายหูฟัง 
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ภาพรวมของอุปกรณ ์HMT-1Z1 – รายละเอยีด 
 

ปุ่ มเปิด/ปิด 
 

  
 
มีปุ่มทัง้หมด 2 ปุ่มดา้นแขนบูมของเครือ่ง ปุ่มทรงกลมสเีงินขนาดเล็กคอื ปุ่มเปิด/ปิด จากน้ันคุณจะไดเ้รยีนรูก้ารใชปุ่้มนีเ้พ่ือเปิด ปิด พกั หรอื
ปลุกอุปกรณเ์พ่ือใชง้านต่อ 
 

ปุ่ มด าเนินการ 
 

ปุ่มด าเนินการเป็นปุ่มขนาดใหญ่ทีพื่น้ผิวไม่เรยีบและ ใชป้ระโยชนไ์ด ้
หลายอย่างการกดครัง้เดยีวเป็นวธิกีารที่แน่นอน ในการกลบัไปยงั “หนา้
แรก” การกดตดิต่อกนัสามครัง้จะเป็นการเปลีย่น ชดุไมโครโฟนระหว่าง
ชดุหนา้และชดุหลงัการกดปุ่มด าเนินการคา้งไวจ้ ะเปิดเมนูเลอืกภาษา
และแสดงภาษาที่รองรบัแต่ละภาษาปล่อยปุ่มกด เพ่ือเลอืกภาษาทีคุ่ณ
ตอ้งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฝาปิดเอสดกีารด์  
 

 
 
ฝาปิดไมโครเอสดกีารด์สามารถเปิดไดด้ว้ยไขควง Phillips Head 001 คุณสามารถใส่ไมโครเอสดกีารด์รูปแบบ FAT32 ทีมี่ความจุสูงสุด 64 GB 
เพ่ือเป็นแหล่งเก็บขอ้มูลเคลือ่นที่ได ้
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รายละเอยีด ต่อ 
 

ขากลอ้ง 
 

 
 
ขากลอ้งน้ันอยู่เหนือแขนบูมและสามารถหมุนขึน้และลงได ้((x)) องศา โดยสามารถบนัทึกภาพ 16 เมกา้พิกเซลและวดิโีอความละเอยีด 1080p 
ได ้และยงัมาพรอ้มกบัแสงแฟลชทีส่ามารถควบคุมดว้ยเสยีงของคุณได ้
 
 

แขนบูม 
 

แขนบูมชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถปรบัต าแหน่งของพ็อดแสดงผลไดแ้ละสามารถหมุนได ้
อย่างอสิระ 6 ต าแหน่ง ซึง่หมายความว่ามนัสามารถถูกปรบัขึน้ลง ซา้ยขวาและ
ไปดา้นหลงัและหนา้ ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ต่อไหล่ ศอกและขอ้มือ ( ใหนึ้กถงึ
ต าแหน่งในแขนมนุษย ์) โดยต าแหน่งเหล่านี้สามารถพลกิผนัไดเ้พ่ือใหส้ามารถใช ้
งานไดโ้ดยผูที้ต่าขา้งถนัดอยู่ขา้งซา้ยหรอืขวา 

 
วงแหวนล็อคขอ้มือ 

 
น่ีคอืล็อครูปลอ้ทีล็่อคพ็อดแสดงผลเอาไวใ้หอ้ยู่ในต าแหน่ง ซึง่อยู่ระหว่างพ็
อดแสดงผลและแขนบูม 
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พ็อดแสดงผล 
 
โดยพ็อดแสดงผลน้ันสามารถหมุนและปรบัไดเ้พ่ือใหผู้ใ้ชส้ามารถมองเห็น
การแสดงผลไดอ้ย่างชดัเจน ส่วนหน่วยแสดงผลน้ันเป็นจอ LCD แบบ 
854x480p 24-บิท โดยมีมุมมอง 20 องศาและความลกึในการโฟกสั 
1 เมตร ซึง่ท าใหดู้เหมือนจอแสดงผลขนาด7 นิว้ แท็บเบล็ตอยู่แค่เอือ้มมือ 
 

ชดุไมโครโฟน 
 

 

 
 
บน HMT-1Z1 น้ันมีไมโครโฟนอยู่ 2 ชดุ โดยไมโครโฟนหลกัน้ันท าหนา้ที่จดัการกบัอนิพุตจากผูใ้ช ้และไมโครโฟนอา้งองิน้ันชว่ยขจดัเสยีงรบกวน
ภายนอก ไมโครโฟนดา้นหน้าซึง่เปิดใชง้านโดยอตัโนมตัจิะอยู่ดา้นหลงัของพอดแสดงผล ไมโครโฟนหลกัน้ันหนัลงดา้นล่างใกลก้บัปากของผูใ้ช ้
และไมโครโฟนอา้งองิน้ันหนัขึน้เพ่ือรบัและขจดัเสยีงรบกวน 
 
ไมโครโฟนดา้นหลงัน้ันอยู่อยู่ดา้นขา้งของอุปกรณโ์ดยอยู่ตรงขา้มกบัแขนบูม ไมโครโฟนเหล่านีค้วรใชเ้ม่ือสือ่สารเท่าน้ันและในสภาพทีแ่ขนบูมน้ัน
พบัเก็บออกไปนอกแนวการมองเห็นของคุณ 
 
 

ล าโพง 
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มีล าโพงขนาด 91 เดซเิบลอยู่ในต าแหน่งเหนือหูเม่ือสวมใส่ทัง้สองขา้ง 
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พอรต์ไมโคร USB 
 

 
 
ส าหรบัการถ่ายโอนขอ้มูล คุณจะตอ้งใชพ้อรต์ไมโคร USB ซึง่อยู่ขา้งชอ่งใส่แบตเตอรีข่า้งใตฝ้าดา้นหลงัดา้นตรงขา้มกบัแขนบูม 
 
 

ชอ่งเสยีบแบบเสรมิ (หูฟัง) 
 

 
 
สามารถเสยีบหูฟังต่อกบั HMT-1Z1 ผ่านชอ่งเสยีบนี ้เราขอแนะน าใหใ้ชที้อุ่ดหูลดเสยีงรบกวน 33 เดซเิบลของ RealWear คู่กบั HMT-1Z1 
ของคุณ โดยชอ่งเสยีบนีอ้ยู่ขา้งพอรต์ USB-C 
 
 

แผ่นรองหลงัศรีษะ 
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แผ่นรองหลงัศีรษะน้ันเป็นแบบปรบัแต่งและถอดออกไดซ้ึง่อยู่ทีด่า้นหลงัส่วนขา้งในของอุปกรณซ์ึง่ทาบไปกบัศรีษะของคุณ หากคุณตอ้งการตดิตัง้ 
HMT-1Z1 ของคุณบนหมวกนิรภยัหรอืหมวกกนักระแทก คุณสามารถน าชิน้ส่วนนีอ้อกไดเ้พ่ือความสบาย 
 
 

สายคาดเหนือศรีษะ 
 

 
 
น่ีคอืสายแบบมีตะขอเกีย่วและรูซึง่จะพาดอยู่บนศีรษะส่วนหนา้ของผูส้วมใส่ หากตดิตัง้อุปกรณเ์ขา้กบัหมวกนิรภยัหรอืหมวกกนักระแทก สามารถ
น าชิน้ส่วนนีอ้อกได  ้
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วธิกีารตดิตัง้ HMT-1Z1 
 

วธิกีารสวม HMT 
 
บทความนีจ้ะอธบิายถงึวธิกีารสวมอุปกรณ ์HMT ของคุณเพ่ือชว่ยใหไ้ดร้บัประสบการณที์ด่ทีีสุ่ด 
 

ขัน้ที ่1 - ตรวจสอบว่าควรใชก้ารก าหนดค่าแบบตาขา้งซา้ยหรอืขวา 
 
HMT น้ันสามารถตัง้ค่าใหก้ารแสดงผลและกลอ้งน้ันอยู่ในแนวเดยีวกบัดา้นซา้ยหรอืขวาของศรีษะของคุณได  ้

 
ขัน้แรก ควรท าการตรวจสอบว่าตาขา้งเด่นของคุณน้ันอยู่ขา้งใด วธิกีารสามารถท าตามไดใ้นบทความในลงิกนี์ ้ 
การดูการแสดงผลของ HMT ดว้ยตาขา้งเด่นน้ันจะชว่ยใหก้ารใชอ้ปุกรณน้ั์นสะดวกสบายและชดัเจน 
 
 

ขัน้ที ่2 - เตรยีมอุปกรณ ์HMT ใหพ้รอ้ม 
 
ก่อนสวม ใหถ้อื HMT ไวใ้นระดบัเดยีวกบัแขนบูม/จอแสดงผลดา้นซา้ยหรอืขวา โดยขึ ้น่อยู่กบัตาขา้งเด่นของคุณ เอยีงแขนบูมใหอ้อกมาใน
รูปแบบตวัอกัษร Z ตามทีแ่สดงดา้นล่าง  
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ขัน้ที ่3 - ตรวจสอบการใส่ว่าถูกตอ้งและอุปกรณเ์สรมิน้ันอยู่ถูกต าแหน่ง  
 
ซึง่อุปกรณเ์หล่านีร้วมถงึ สายคาเดีย่ว สายคาดสามสาย หมวกนิรภยัพรอ้มตวัล็อก หมวกกนักระแทกพรอ้มสายสามสาย หรอืหมวกเบสบอล
พรอ้มชดุตดิตัง้ โปรดดูบทความในการตดิตัง้อุปกรณเ์สรมิเพ่ือดูวธิกีารตดิตัง้อุปกรณเ์ขา้กบัตวัเลอืกในการตดิตัง้ของคุณ 
 

 

 
 

 
ขัน้ที ่4 - การสวม HMT 
 
เริม่ดว้ยการวางต าแหน่งอุปกรณบ์นศรีษะใหข้นานกบัพืน้ สายคาดศรีษะจะตอ้งอยู่ในแนวตัง้ ไม่ใชใ่นแนวเฉียงบนศีรษะของคุณ 

 
 
ขัน้ที ่5 - การปรบั HMT เพือ่ความพอดี 
 
ปรบัสายคาดศรีษะหรอือุปกรณส์วมศรีษะเพ่ือใหอุ้ปกรณน้ั์นไม่อยู่ในระดบัต ่าเกนิไป และอยู่ในต าแหน่งแนวเดยีวกบัขมบัของคุณเหนือหู 
 
ต่อไปใหเ้ลือ่นพอดแสดงผลเขา้ต าแหน่ง ส าหรบัประสบการณที์ด่ทีี่สุดควรใหจ้อแสดงผลน้ันอยู่ใกลก้บัเสน้ผ่ากลางใบหน้าตรงดา้นหนา้ใกลก้บั
ตาของคุณ 
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ขัน้ที ่6 - การปรบัความพอด ี
 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพอดแสดงผลน้ันไม่ไดอ้ยู่ในต าแหน่งทีไ่กล
เกนิไปหรอืใกลเ้กนิไปกบัตาของคุณ 
 

 
 
เคลือ่นจอแสดงผลไปยงัเสน้ผ่ากลางดว้ยการดนัจากภายนอกเขา้
ไปขา้งใน 
 

 
 
จากน้ันใหจ้บัแขนบูมดว้ยมือขา้งหน่ึงและจบัดา้นหลงัของ HMT 
ดว้ยมืออกีขา้ง ดนัพอดแสดงผลเขา้ไปดา้นในเพ่ือใหพ้อดน้ันอยู่ใน
ต าแหน่งขา้งหนา้และใตต้าเล็กนอ้ย 

 
 
ขัน้ที ่7 - การเปิด HMT 
 
ก่อนสวม HMT ลงบนศรีษะ ใหก้ดปุ่มเปิด/ปิดคา้งไวป้ระมาณ 
3 วนิาทีจากน้ันจงึปล่อยปุ่มเปิด/ปิด โดยปุ่มเปิด/ปิดคอื ปุ่มสเีงิน
ทรงกลมบน HMT ทีอ่ยู่ดา้นเดยีวกบัแขนบูมและจอแสดงผล 
 

 
 
ภายในสบิถงึสิบหน้าวนิาทีคุณจะไดย้ินเสยีงหลงัจากทีข่ ัน้ตอนใน
การเปิดเครือ่งเสรจ็สิน้ ตอนนี ้HMT ไดเ้ปิดเครือ่งแลว้และพรอ้มใช ้
งาน คุณควรจะเห็นหน้าจอในตอนนี้ 
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ขัน้ที ่8 - การปรบัแต่ง 
 
การเอยีงและหมุนพ็อดแสดงผลน้ันเป็นวิธกีารทีด่ทีีสุ่ดในการ
ปรบัแต่งเล็กนอ้ย 
 

 
 
ใหแ้น่ใจว่าพ็อดแสดงผลน้ันหมุนมาอยู่ในต าแหน่งทีต่าของคุณ
สามารถเห็นทัง้สีมุ่มของการแสดงผล เม่ือพ็อดแสดงผลน้ันอยู่ใน
ต าแหน่งทีถู่กตอ้งและ HMT เปิดใชง้านแลว้ คุณจะเห็นหน้าแรก
ของ HMT ทัง้หนา้จอ 
 
 

 

 
 
ขอ้ระวงั: หากคุณไม่สามารถเห็นสิง่ทีอ่ยู่บนหน้าจอไดอ้ย่างชดัเจน 
ใหต้รวจสอบว่าอุปกรณแ์ละจอแสดงผลของคุณน้ันตัง้ค่าไวอ้ย่างไร 
ตรวจเช็คตวัยึดสายหรอืหมวกทีใ่ส่และดูว่าการแสดงผลน้ันตัง้ค่า
พอดกีบัตาขา้งเด่นของคุณหรอืไม่ 

 
 

ขัน้ที ่9 - ปรบัแต่งกลอ้งใหพ้อดี 
 

 
 
เม่ือคุณพรอ้มทีจ่ะใชก้ลอ้งแลว้ คุณจะตอ้งท าการปรบัแต่งขัน้
สุดทา้ยเพ่ือใหก้ลอ้งน้ันมองไปขา้งหนา้โดยไม่มีอะไรบดบงั 
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การก าหนดค่า HMT ระยะไกลโดยใชเ้ว็บเบราวเ์ซอร ์
 
สรา้ง QR โคด้เพ่ือการตัง้ค่าจากเว็บเบราวเ์ซอร ์
 
แอปการก าหนดค่า (สามารถพบไดใ้น “โปรแกรมของฉัน”) จะสแกน QR โคด้ทีมี่ขอ้มูลการตัง้ค่าส าหรบัภาษา เขตเวลา เวลา และการเชือ่มต่อ 
WiFi เว็บเพจนีอ้นุญาตใหใ้ครก็ไดส้ามารถสรา้ง QR โคด้  
 
เพ่ือใหก้ารตดิตัง้อุปกรณเ์สรจ็สิน้โปรดท าตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี:้ 
 
1. เปิดเว็บเบราวเ์ซอรบ์นคอมพิวเตอรข์องคุณ 
2. เขา้ไปที ่realwear.setupmyhmt.com หรอื http://www.realwear.com/configure 
3. คลกิทีปุ่่ม “การก าหนดค่า” ในหนา้ดงักล่าว จากน้ันคลกิ  

“การตัง้ค่าคร ัง้แรก” (หมายเหตุ: คุณสามารถคลกิทีล่งิก ์ 
“การก าหนดค่า” ไดที้ด่า้นแถบน าทางดา้นบน:) 

4. เลอืกภาษาทีต่อ้งการใช ้จากน้ันคลกิ “ต่อไป” คุณจะตอ้งเลอืก
ภูมิภาคก่อน จากน้ันเลอืกเขตเวลา  

5. หากกากล่องเครือ่งหมาย “ตัง้ค่าอตัโนมตั”ิ จะเป็นการตัง้ค่า
เริม่ตน้โดยตรวจสอบ ค่าจากคอมพิวเตอรห์รอืมือถอืของคุณ 
หากจะใชก้ารตัง้ค่าแบบอื่น ใหน้ าเครือ่งหมายในกล่องน้ันออก 
และเปลีย่นค่าตามตอ้งการ  

6. เม่ือตัง้วนัทีแ่ละเวลาเรยีบรอ้ยแลว้ คลกิ “ต่อไป” 
• ไม่บงัคบั: กรอกชือ่จุดเชือ่มต่อ WiFi (หรอื SSID) และ

รหสัผ่านเพ่ือตัง้ค่าเครอืข่าย Wi-Fi ส าหรบัอุปกรณ ์HMT 
ของคุณ หมายเหตุ: เครอืข่าย WiFi แบบทั่วไปจะใชก้าร
รกัษาความปลอดภยัแบบ WPA/WPA2 PSK  

7. คลกิ “สรา้งรหสั” QR โคด้จะปรากฏขึน้บนหนา้จอคอมพิวเตอร ์
8. ทีอุ่ปกรณ ์HMT ใหเ้ปิดแอป “การก าหนดค่า” พูดว่า  

“ไปทีห่น้าแรก” จากน้ัน “โปรแกรมของฉัน” และ “การก าหนดค่า” อุปกรณจ์ะเริม่มี
เสยีงเตอืน  

9. ใหส้แกน QR โคด้ โดยหนักลอ้งของอุปกรณ ์HMT และให ้QR โคด้ อยู่ในกรอบที่
ปรากฏบนหนา้จอ 

10. เม่ือสแกน QR โคด้ เรยีบรอ้ยแลว้ จะมีเสยีงเตอืนและคุณจะกลบัไปยงัหนา้จอก่อนหนา้นี้ 

 

 
 
ขัน้ตอนก่อนหนา้นีส้ามารถด าเนินการโดยใชแ้อป RealWear Companion ซึง่มีใหบ้รกิารใน App Store และ Google Play 
 
หมายเหตุ: เม่ือเปิดอุปกรณ ์HMT ครัง้แรก หนา้จอก าหนดค่าทางไกลจะปรากฏขึน้ กดปุ่ม “ด าเนินการ” เพ่ือขา้มการก าหนดค่าระยะไกล และ
ด าเนินการภายหลงั คุณสามารถเขา้สู่แอปการก าหนดค่าไดทุ้กเม่ือ โดยพูดว่า “ไปทีห่น้าแรก” > “โปรแกรมของฉัน” > “การก าหนดค่า” 
  

http://realwear.setupmyhmt.com/
http://www.realwear.com/configure
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การระบุตาเด่น 
 
ตาเด่น คอื ตาขา้งทีมี่แนวโนม้ในการใชม้องภาพมากกว่าอกีขา้ง เม่ือดูภาพบนหนา้จอแสดงผล ใหใ้ชต้าเด่นจะเป็นการดทีีสุ่ด 
 
ตาเด่นไม่เกีย่วกบัการถนัดมือซา้ยหรอืขวา 
 
วธิรีะบุว่าถนัดตาขา้งใด: 
1. ใหใ้ชมื้อสองขา้งประกบกนัท าเป็นรูปสามเหลีย่มและยืดแขนใหสุ้ด 
 

 
 

2. เพ่งไปทีว่ตัถุทีอ่ยู่ไกลออกไปโดยใหอ้ยู่กลางสามเหลีย่มดว้ยตาทัง้สองขา้ง (เชน่ หลอดไฟหรอืลูกบิดประตู) 
3. เพ่งวตัถุทีอ่ยู่ตรงกลางสามเหลีย่มไวอ้ย่างน้ัน ใหศ้รีษะและมืออยู่น่ิงไว ้แลว้ปิดตาขวา  
4. หากวตัถุยงัคงอยู่ในสามเหลีย่ม แสดงว่าคุณถนัดตาซา้ย  
5. เพ่งวตัถุทีอ่ยู่ตรงกลางสามเหลีย่มไวอ้ย่างน้ัน ใหศ้รีษะและมืออยู่น่ิงไว ้แลว้ปิดตาซา้ย  
6. หากวตัถุยงัคงอยู่ในสามเหลีย่ม แสดงว่าคุณถนัดตาขวา 

 
7. หากวตัถุดงักล่าวยงัอยู่ในสามเหลีย่มไม่ว่าจะใชต้าขา้งใดก็ตาม ตาทัง้สองขา้งของคุณมีความถนัดเท่ากนั 
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อุปกรณส์วมใส่ศรษีะทีต่ิดตัง้อุปกรณ ์HMT 
 
(เขา้เว็บไซตข์อง RealWear เพ่ือตรวจสอบรุน่ที่มีใหใ้ชง้าน) 
 
อุปกรณ ์HMT มาตรฐานจะมาพรอ้มกบัสายคาดศรีษะแบบถอดได ้
 

 
 
 

ใชง้านรว่มกบัหมวกนิรภยั อุปกรณ ์HMT สามารถตดิตัง้ไดห้ลาย
รูปแบบเพ่ือเพ่ิมความเสถยีร ความคล่องตวั และความปลอดภยั 
 
การตดิตัง้กบัหมวกและตวัล็อคอุปกรณเ์สรมิ 
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อุปกรณส์วมใส่ศรษีะ ต่อ 
 
อุปกรณ ์HMT-1Z1 สามารถตดิตัง้กบัหมวกกนักระแทกโดยใชส้าย
คาดแบบสามสาย 
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การใชง้านอุปกรณ ์HMT รว่มกบัหมวกนิรภยั 
 
เพ่ือซือ้ตวัล็อกหมวกนิรภยั เขา้ไปที ่shop.realwear.com 
 

     
 
 

1. เกีย่วตวัล็อกหมวกนิรภยัเขา้กบัสายอุปกรณ ์HMT และล็อกใหเ้ขา้ที่ 
2. เลือ่นตวัล็อกลงในสลกัล็อกของอุปกรณห์มวกนิรภยั สายอุปกรณ ์HMT ควรอยู่ 

ดา้นนอกสายคลอ้งของหมวกนิรภยั 
3. สวมหมวกนิรภยั ถา้เป็นไปได ้รดัสายใหแ้น่นเพ่ือความปลอดภยัและความคล่องตวั 
4. วธิถีอดอุปกรณ ์HMT ออกจากหมวก บีบขอล็อกและดงึออกมาจากสลกัล็อกหมวกนิรภยั 

 
 

ใชง้านอุปกรณ ์HMT โดยไม่ติดตัง้กบัหมวกนิรภยั 
 

 
 

การตดิตัง้แผนรองหลงัศรีษะ 
 
ตดิแผ่นรองหลงัศรีษะกบัดา้นหลงัตวัอุปกรณ ์HMT โดยจดัให ้
ต าแหน่งดา้นเปิดของแผ่นรองดา้นหลงัอยู่ตรงกบัหมุดของ 
HMT จากน้ันตดิเขา้ไป ล็อกใหเ้ขา้ที ่

 
การตดิตัง้สายคาดศรีษะ 
 
สอดปลายสายคาดทัง้สองดา้นลงในชอ่งทัง้สองดา้นของอุปกรณ ์
HMT ตามภาพ พบัปลายเขา้หาสายคาด แลว้รดัใหแ้น่นดว้ย
แถบหนามเตย 

 

 

การสวมอุปกรณ ์HMT พรอ้มกบัอุปกรณป้์องกนัสายตา 
 
หากคุณสวมแว่นเพ่ือใชง้านคอมพิวเตอรห์รอือุปกรณป้์องกนัสายตาเพ่ือท างาน ใหส้วมอุปกรณด์งักล่าวไวด้งัเดมิขณะใชอุ้ปกรณ ์HMT 
เน่ืองจากอุปกรณ ์HMT ไดร้บัการออกแบบใหท้ างานร่วมกบัแว่นตาและอุปกรณป้์องกนัสายตาไดอ้ย่างดเียีย่ม ทาง RealWear ขอแนะน า
ใหส้วมอุปกรณด์งักล่าวไวข้ณะใชอุ้ปกรณ ์HMT 
  

http://shop.realwear.com/


 
คู่มือผูใ้ช ้HMT-1Z1 
 

RealWear, Inc. ลขิสทิธิ ์2019 34 

ขัน้ตอนการชารจ์อุปกรณ ์HMT-1Z1 
 

การชารจ์ตรงอุปกรณ ์HMT-1Z1 
 
วธิชีารจ์ไฟแบตเตอรี:่ 
 
8. ต่อสายชารจ์ microUSB เขา้กบัพอรต์ microUSB ทีอ่ยู่ใตฝ้ายางตามทีป่รากฏในภาพ 

 
 
 
 
9. เสยีบสายชารจ์เขา้กบัตวัชารจ์ 
10. เสยีบตวัชารจ์เขา้กบัชอ่งจ่ายไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สแีดงหมายความถงึ แบตเตอรีต่ ่าหรอืหมด 
สเีหลอืงหมายถงึ แบตเตอรีต่ ่ากว่า 100 % และก าลงัชารจ์  
สเีขยีวหมายความถงึ แบตเตอรีช่ารจ์เต็มแลว้ 
 
 
ค าเตอืน: เพ่ือความปลอดภยัใชต้วัชารจ์ทีมี่ใหเ้ท่าน้ัน 
 
สาย USB ทีม่าพรอ้ม HMT-1Z1 คอืสาย microUSB แบบพิเศษทีใ่ชส้ าหรบัการ
รบัส่งขอ้มูลและการชารจ์ นอกจากนี ้ยงัมีกล่องนิรภยัที่ป้องกนัแผงวงจร HMT-1Z1 
จากไฟกระชาก ไฟกระชากสามารถสรา้งความเสยีหายกบั HMT-1Z1 ได ้และอาจ
เกดิขึน้เม่ือเชือ่มต่อ HMT-1Z1 เขา้กบัคอมพิวเตอร ์ตวัชารจ์บนผนัง ตวัชารจ์บน
รถ และแหล่งพลงังานอื่น ๆ ทีไ่ม่ไดร้บัการรบัรองหรอืตรวจสอบว่าปลอดภยัจาก
สาเหตุการระเบิด สายดงักล่าวยงัเป็นเพียงสาย USB เดยีวทีไ่ดร้บัการรบัรองให ้
สามารถชารจ์ HMT-1Z1 และยา้ยไฟลเ์ขา้ออกจาก HMT-1Z1 ได ้
 
 
 
 
ไอคอนแบตเตอรีจ่ะ “ขึน้ตาม” ระดบัการชารจ์ 
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การก าหนดค่าอุปกรณ ์HMT รุน่ 10 
 

การตัง้ค่า 
 

คุณสามารถเขา้ “การตัง้ค่า” ไดจ้าก “โปรแกรมของฉัน” โดยไปที ่“โปรแกรมของฉัน” และพูดว่า “การตัง้ค่า” 
 

 

 

“เลือ่นลง” เพ่ือดูตวัเลอืกอืน่ ๆ 

 
 
 
การตัง้ค่าจะเป็นการเขา้ถงึการท างานและการควบคุมระบบส าคญั ตวัเลอืกการตัง้ค่าต่อไปนีส้ามารถเลอืกไดโ้ดยการพูดค าสั่งทีต่รงกนั: 
 
• เครอืข่ายและอนิเทอรเ์น็ต 
• อุปกรณที์เ่ชือ่มต่อ 

• แอปและการแจง้เตอืน 
• แบตเตอรี ่
• การแสดงผล 
• เสยีง 
• พืน้ทีเ่ก็บขอ้มูล 
• ความปลอดภยัและต าแหน่ง 
• ผูใ้ชแ้ละบญัช ี
• การเขา้ถงึ 
• RealWear 
• ระบบ  
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การก าหนดค่าอุปกรณ ์HMT ต่อ 
 

การตัง้ค่าการล็อกหนา้จอ 
 
การใชฟี้เจอรล็์อกหน้าจอของระบบแอนดรอยจะชว่ยป้องกนั
อุปกรณ ์HMT ของคุณจากการเขา้ถงึทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต วิธตี ัง้ค่า
การล็อกหน้าจอ ใหป้ฏบิตัติามนี:้ 
 
ขัน้ที ่1: 
เขา้ “การตัง้ค่า” ดว้ยวธิกีารใดก็ไดจ้ากสองวธิีนี ้คุณสามารถพูดว่า 
“การควบคุม” จากน้ันพูดว่า “การตัง้ค่าเพ่ิมเตมิ” หรอืจะพูดว่า  
“ไปทีห่น้าแรก” จากน้ันพูดว่า “โปรแกรมของฉัน” และ “การตัง้ค่า”  
 

 
 
ขัน้ที ่2: พูดว่า “เลือ่นลง” จากน้ันพูดว่า “ความปลอดภยัและ
ต าแหน่ง”  
 

 
 
(หมายเหตุ หนา้การตัง้ค่าจะเลือ่นไปยงัต าแหน่งสุดทา้ยทีเ่ขา้ถงึ
หลงัจากรบูีต ดงัน้ัน “การตัง้ค่า” อาจจะไม่ไดเ้ริม่จากดา้นบนสุด
ของหนา้ ค าแนะน านีจ้งึองิจากการเริม่ตน้ทีด่า้นบนสุดของหนา้) 
 
 

ขัน้ที ่3: พูดว่า “ล็อกหนา้จอ” หรอืเลอืกโดยใชค้ าสั่ง “เลอืกรายการ 
#'” จากหนา้จอขา้งตน้ ค าสั่งทีถู่กตอ้งคอื “เลอืกรายการ 3” 
 

 
 
ขัน้ที ่4: พูดค าว่า “PIN” 
 

 
 
ขัน้ที ่5: ขยบัศรีษะไปทางซา้ยหรอืขวาจนกว่าจะพบหมายเลขที่
คุณตอ้งเลอืกอยู่ในกรอบ พูดว่า “เลอืก” เพ่ือป้อนหมายเลข
ดงักล่าว  
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ขัน้ที ่6: ท าซ า้ตามเดมิเพ่ือใส่ล าดบัหมายเลข PIN ทีต่อ้งการ 
หมายเลย PIN อาจมีความยาวตัง้แต่ 4 ถงึ 16 หลกั เม่ือตัง้ค่า
เสรจ็สิน้ ใหพู้ดว่า “ต่อไป” 
 

 
 
ขัน้ที ่7: ใหใ้ส่หมายเลข PIN อกีคร ัง้เพ่ือยืนยนั เม่ือเสรจ็สิน้ ใหพู้ด
ว่า “ต่อไป” หรอื “ปิดแป้นพิมพ”์ จากน้ันพูดว่า “ตกลง” 
 

 
 
ขัน้ที ่8 ใหเ้ลอืกตวัเลอืกหนา้จอการแจง้เตอืนทีต่อ้งการ ขัน้ตอนนี้
เป็นการก าหนดใหอุ้ปกรณ ์HMT มีการแจง้เตอืนบน “หนา้แรก” 
ขณะล็อกอุปกรณอ์ยู่ 
 

คุณสามารถเลอืกดูการแจง้เตอืนทัง้หมดหรอืซอ่นการแจง้เตอืนบาง
รายการได ้ 
 
คุณยงัสามารถซอ่นการแจง้เตอืนทัง้หมดไดอ้กีดว้ย  
ค่าเริม่ตน้คอื “แสดงเนือ้หาการแจง้เตอืนทัง้หมด” สามารถเลอืกได ้
เพียงพูดว่า “แสดงเนือ้หาการแจง้เตอืนทัง้หมด” “ซอ่นเนือ้หาการ
แจง้เตอืนทีล่ะเอยีดอ่อน” หรอื “ไม่ตอ้งแสดงการแจง้เตอืน” 
 

 
 
ช ัน้ที ่9: เม่ือด าเนินการเสรจ็ พูดว่า “เสรจ็สิน้” 
 

 
 
เปิดใชง้านการล็อกหน้าจอแลว้ และต่อไปนี ้จะล็อกอุปกรณเ์ม่ือเขา้
โหมดพกั คุณสามารถกดปุ่มเปิด/ปิดเครือ่งคา้งไวห้น่ึงวินาทีหรอื
นอ้ยกว่าน้ันเพ่ือล็อกหนา้จอ หรอืหากไม่มีการใชง้านเครือ่งตาม
เวลาทีก่ าหนดใน “การตัง้ค่า > การแสดงผล > สลปี”  
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การก าหนดค่าอุปกรณ ์HMT ต่อ 
 

การปลดล็อกอุปกรณ ์HMT 
 
เม่ือเปิดใชง้านการล็อกหน้าจอ จ าเป็นตอ้งใส่หมายเลข PIN เพ่ือให ้
อุปกรณอ์อกจากโหมดพกั หรอืแมแ้ต่ตอนเริม่อุปกรณใ์หม่  
 
วธิปีลดล็อกอุปกรณ:์ 
 
ขัน้ที ่1: กดทีปุ่่มเปิด/ปิดเครือ่ง เม่ือหนา้จอล็อกปรากฏขึน้ ใหพู้ด
ว่า “ปลดล็อก” 

 
 
ขัน้ที ่2: ใส่หมายเลข PIN ขยบัศรีษะไปทางซา้ยหรอืขวาเพ่ือเลอืก
หมายเลข  
 

 

ขัน้ที ่3: เม่ือเจอหมายเลขทีต่อ้งการ ใหพู้ดว่า “เลอืก” เพ่ือใส่
หมายเลขน้ัน ท าซ า้แบบเดมิเพ่ือใส่หมายเลขใหค้รบ 
 

 
 
ช ัน้ที ่4: เม่ือด าเนินการเสรจ็ พูดว่า “ยอมรบั” เพ่ือปลดล็อก
อุปกรณ ์ในกรณีที่รบูีตอุปกรณ ์ตวัเครือ่งจะกลบัไปยงั “หน้าแรก” 
หรอืไปยงัหนา้จอทีเ่ปิดล่าสุดในกรณีทีอ่อกจากโหมดพกั  
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การก าหนดค่าอุปกรณ ์HMT ต่อ 
 

การอปัเดตรุน่ 10 แบบไรส้ายของอุปกรณ ์HMT 
 
ไดก้ าหนดค่าอุปกรณข์องคุณเพ่ือใหอ้ปัเดตระบบปฏบิตักิารเป็น
เวอรช์นัล่าสุดเรยีบรอ้ยแลว้ ผ่านการอปัเดตเครอืข่ายไรส้าย 
(OTA) ของ RealWear อุปกรณ ์HMT จะไม่อปัเดตอตัโนมตั ิผูใ้ช ้
ตอ้งอปัเดตดว้ยตนเอง  
 
ขัน้ที ่1: เปิดอุปกรณ ์HMT-1Z1 และเชือ่มต่อเครอืข่าย Wi-Fi 
 
ขัน้ที ่2: ไปยงั “โปรแกรมของฉัน” และพูดว่า “อพัเดทเครอืข่ายไร ้
สาย” 
 

 
 
ขัน้ที ่3: อาจมีการดาวนโ์หลดการอปัเดตเกดิขึน้ หากไม่มีการ
ดาวนโ์หลด ใหพู้ดว่า “ตรวจสอบเพ่ืออปัเดต” 
 

 
 
 
จะมีขอ้ความปรากฏขึน้ หากระบบของคุณเป็นเวอรช์นัล่าสุดแลว้ 
 
หากมีการอปัเดต จะมีตวัเลอืกใหด้าวนโ์หลดขอ้มูลปรากฏขึน้ 
 

ขัน้ที ่4: พูดว่า “ดาวนโ์หลด” หรอืพูด “เลอืกรายการ (ตามดว้ย
หมายเลขรายการ)” จะเป็นการเริม่ดาวนโ์หลดการอปัเดต เวลาใน
การดาวนโ์หลดขึน้อยู่กบัขนาดของขอ้มูลและการเชือ่มต่อ
เครอืข่าย 
 

 
 

 
 
เราแนะน าใหปิ้ดไมโครโฟน หากไฟลมี์ขนาดใหญ่ เพียงพูดว่า “ปิด
ไมโครโฟน” เม่ือดาวนโ์หลดเสร็จสิน้ ใหก้ดปุ่ม ACTION สดี า
ขนาดใหญ่ทีต่วัอุปกรณ ์HMT-1Z1 ฝั่งทีมี่แขนบูม จากน้ันคุณ
สามารถตดิตัง้การอปัเดตผ่านค าสั่งเสยีงได ้ 
 
ขัน้ที ่5: เม่ือดาวนโ์หลดเสรจ็สิน้ จะมีตวัเลอืกใหต้ดิตัง้ทนัทีหรอื
ภายหลงัปรากฏขึน้มา 
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ขัน้ที ่6: หากพูดว่า “อปัเดตภายหลงั” จะมีหนา้ต่างเลือ่นเวลาตดิตัง้
ปรากฏขึน้มาประมาณ 15 วนิาที 
 

 
 
คุณสามารถเลือ่นเวลาตดิตัง้ไดเ้ป็นเวลา 1 หรอื 4 หรอื 8 ช ัว่โมง
ถดัไปได ้หากไม่ไดต้ ัง้เวลาในชว่งทีก่ าหนด ค่าเริม่ตน้ของ 
การเลือ่นเวลาจะอยู่ที ่4 ช ัว่โมง 

 
 
ขัน้ที ่7: พูดว่า “อปัเดตตอนนี”้ เพ่ือตดิตัง้และอปัเดตซอฟตแ์วรข์อง 
HMT-1Z1 ทนัที 
 

 

ขอ้ความแจง้เตอืนใหท้ราบระหว่างอปัเดตซอฟแวร  ์
 
“โปรดแน่ใจว่า ไดอ่้านขอ้ความแจง้เตอืนต่อไปนีใ้หเ้ขา้ใจ ก่อน
ด าเนินการอปัเดตซอฟตแ์วรต์่อ” 
 

การเตอืนแบตเตอรี ่
“เราแนะน าไม่ใหใ้ชอุ้ปกรณ ์HMT-1Z1 ระหว่างการอปัเดต
ซอฟตแ์วร”์ และตรวจสอบให่แน่ใจว่า มีแบตเตอรีข่ ัน้ต ่า 30 % กอ่น
ตดิตัง้ 
การอปัเดต 
 

ค าเตอืนเรือ่งการอปัเดตซอฟตแ์วร ์
“เม่ือเริม่อปัเดตซอฟตแ์วรแ์ลว้ จะมีค าเตอืนต่อไปนีป้รากฏขึน้” 
 

 
 
ใหพู้ดว่า “ตกลง” เพ่ือด าเนินการอปัเดต 
 

 
 
อุปกรณ ์HMT จะรบูีตตวัเองเม่ือการอปัเดตเสรจ็สมบูรณ ์
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การก าหนดค่าอุปกรณ ์HMT ต่อ 

 

การเลอืกภาษาส าหรบัอนิเทอรเ์ฟสของอุปกรณ ์HMT 
 
อุปกรณ ์HMT รองรบัภาษาต่อไปนี:้ 
 

1. องักฤษ (อเมรกิา) 
2. ฝรัง่เศส 
3. เยอรมนั 
4. อติาล ี
5. ญีปุ่่น 
6. เกาหล ี
7. จนีกลาง 
8. โปแลนด  ์
9. โปรตุเกส (บราซลิ) 
10. รสัเซยี 
11. สเปน 
12. ไทย 

 
วธิเีลอืกภาษาส าหรบัอนิเทอรเ์ฟสผูใ้ช ้
 
ขัน้ที ่1: กดปุ่ม ACTION สดี าขนาดใหญ่บนฝั่งทีมี่แขนบูมของเครือ่ง 
 
ขัน้ที ่2: ภาษาทีร่องรบัทัง้หมดจะปรากฏขึน้ใหเ้ลอืก โดยใชธ้งประจ าชาตเิป็นสญัลกัษณแ์ทน: 
 

 
 
เครือ่งจะท าการเลือ่นรายการภาษาลงอตัโนมตั ิและจะมีแทบเลอืกภาษาปรากฏคา้งไวส้องวนิาทีส าหรบัแต่ละรายการ 
 
ขัน้ที ่3: เม่ือภาษาทีต่อ้งการใชอ้ยู่ในแทบเลอืก ใหป้ล่อยปุ่ม ACTION และอุปกรณจ์ะก าหนดค่าใหม่เพ่ือแสดงค าสั่งในภาษาน้ัน ๆ 
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การด์ Micro SD HMT-1Z1 
 
คุณสามารถเสยีบการด์ Micro SD ลงในชอ่งใส่การด์เพ่ือจดัเก็บไฟลส์ือ่และเอกสารได  ้
 

 
 

ชือ่ชิน้ส่วน  หนา้ที ่ 

1 ฝาปิดชอ่งใส่การด์ Micro SD  ปิดชอ่งใส่การด์ Micro SD เปิดฝาเพ่ือใส่/ถอดการด์ Micro SD  

2 สกรูส าหรบัเปิดชอ่งใส่การด์ Micro SD  ยึดฝาปิดชอ่งใส่การด์ Micro SD ขนัสกรูออกเพ่ือเปิดชอ่งใส่การด์โดยใชไ้ขควงเบอร ์
00 ของ Philips  

 

วธิใีส่การด์ Micro SD: 
 
ขัน้ที ่1: ขนัสกรูของฝาชอ่งการด์ Micro SD ออก และดงึปลาย
สองขา้งออกเพ่ือเปิด 

 
 
ขัน้ที ่2: เปิดฝาชอ่งใส่การด์ออก และใชนิ้ว้โป้งดนัชอ่งคา้งไว ้
 

 
 
ขัน้ที ่3: ปลดล็อกโครงเหล็กและเปิดออก 
 

 
 



 

 

 
realwear.com 43 

ขัน้ที ่4: ใส่การด์ Micro SD ลงในโครงตามรูปภาพดา้นล่าง 
 

 
 
ขัน้ที ่5: ปิดโครงลงและเลือ่นไปดา้นซา้ยเพ่ือล็อกใหเ้ขา้ที่ 
 

 
 
ขัน้ที ่6: ปิดฝาชอ่งใส่การด์ Micro SD 
 

 
 
ขัน้ที ่7: ขนัสกรูกลบัเขา้ทีใ่หแ้น่น 
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การตัง้ค่าและการใชก้ารด์ Micro SD 
 
ใหท้ าตามขัน้ตอนต่อไปนีเ้พ่ือตัง้ค่าการด์ Micro SD เม่ือตดิตัง้คร ัง้แรก จ าเป็นตอ้งฟอรแ์มตการด์ก่อน 
 
ขัน้ที ่1: ใหพู้ดว่า “แสดงการแจง้เตอืน” จะมีขอ้ความแจง้เตอืน
การด์ Micro SD ปรากฏอยู่ โดยขอ้ความจะแจง้ว่า ไม่สนับสนุน
การด์นี ้ซึง่หมายความว่า ตอ้งฟอรแ์มตการด์ดงักล่าวก่อน ใหท้ า
ตามขัน้ตอนในหน้านีเ้พ่ือฟอรแ์มตและก าหนดค่าการด์  
 

 
 
ขัน้ที ่2: ใชค้ าสั่ง “เลอืกรายการ #” เพ่ือเลอืกหมายเลขการแจง้
เตอืน และตัง้ค่าการด์ Micro SD จากน้ันพูดว่า “OPEN” 
 

 
 

 
 

ขัน้ที ่3: พูดว่า “ใชเ้ป็นพืน้ทีจ่ดัเก็บขอ้มูลแบบพกพา” 
 

 
 
ขัน้ที ่4: พูดว่า “ต่อไป” 
 

 
 
ขัน้ที ่5: พูดว่า “ลบและฟอรแ์มต” ความคบืหน้าการฟอรแ์มตการ ์
หน่วยความจ าจะปรากฏขึน้มา  
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การตัง้ค่าการด์ Micro SD ต่อ 
 
ช ัน้ที ่6: เม่ือด าเนินการเสรจ็ ใหพู้ดว่า “เสร็จสิน้” 
 

 
 
 
ขัน้ที ่7: ตอนนี ้ใหเ้ปิดใชง้านการด์เป็นพืน้ทีเ่ก็บขอ้มูลเริม่ตน้ พูด
ว่า “การควบคุม” 
 
 
 

ขัน้ที ่8: ใหพู้ดว่า “การตัง้ค่าเพ่ิมเตมิ” 
 

 
 
ขัน้ที ่9: พูดว่า “เลือ่นลง” จากน้ันพูดว่า “REALWEAR” 
 

 
 

 
 
ขัน้ที ่10: พูดว่า “ทีจ่ดัเก็บขอ้มูล” เพ่ือสลบัระหว่างพืน้ทีจ่ดัเก็บ
ขอ้มูลภายในและการด์ Micro SD เม่ือแถบเลอืกทีเ่ก็บขอ้มูล
ปรากฏขึน้ และไดเ้ลอืก “การด์ SD” แลว้ คุณสามารถใชง้าน
หน่วยความจ าไดท้นัที 
 

 

  



 
คู่มือผูใ้ช ้HMT-1Z1 
 

RealWear, Inc. ลขิสทิธิ ์2019 46 

การดูแลรกัษาอุปกรณ ์HMT 
 

การปิดอุปกรณ ์HMT 
 
RealWear ขอแนะน าใหปิ้ดอุปกรณ ์HMT เม่ือไม่ไดใ้ชง้านเพ่ือรกัษาแบตเตอรีแ่ละอายุการใชง้านของเครือ่ง คุณสามารถปิดเครือ่งไดส้องวธิ:ี 
 
ก. แบบไม่ใชมื้อ 
1. พูดว่า “การควบคุม” 
2. พูดว่า “POWER OPTIONS” 
3. พูดว่า “POWER DOWN” 
 
ข. แบบใชมื้อ 
1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครือ่งสเีงินฝั่งทีมี่แขนบูมของเครือ่งคา้งไวส้ามวนิาที 
2. ปล่อยปุ่มเปิด/ปิดทนัทีทีไ่ดย้ินเสยีง  
3. หนา้จอ “ปิดการท างาน” จะปรากฏขึน้เพียงระยะสัน้ ๆ แลว้เครือ่งจะปิดลง  
 

การรบีูตอุปกรณ ์HMT 
 
ก. แบบไม่ใชมื้อ 
1. พูดว่า “การควบคุม” 
2. พูดว่า “POWER OPTIONS” 
3. พูดว่า “REBOOT” 
 
ข. แบบใชมื้อ 
1. ท าตามขัน้ตอนนีเ้พ่ือปิดเครือ่ง 
2. หลงัจากเครือ่งปิดสนิทและไฟเครือ่งดบัแลว้ ใหก้ดปุ่มเปิด/ปิดเครือ่งคา้งไว ้3 วินาที เครือ่งจะกลบัมาท างาน  
 

การเขา้/ออกจากโหมดพกัของ HMT 
 
ก. แบบไม่ใชมื้อ 
1. พูดว่า “การควบคุม” 
2. พูดว่า “POWER OPTIONS” 
3. พูดว่า “SLEEP NOW” 
4. ขณะพกัเครือ่ง กดปุ่มเปิด/ปิดเครือ่งเพียงคร ัง้เดยีว อุปกรณ ์HMT ก็จะพรอ้มใชง้านอกีคร ัง้ 
 
ข. แบบใชมื้อ: 
• กดปุ่มเปิด/ปิดเครือ่งแบบไม่ตอ้งกดคา้ง (นอ้ยกว่าหน่ึงวนิาที) และปล่อย จะเป็นการเขา้หรอือกจากโหมดพกัของเครือ่ง 
 
 
 

การเก็บอุปกรณ ์HMT 
 
ทัง้ HMT-1 และ HMT-1Z1 สรา้งขึน้ใหมี้ความทนทานสูง แต่เพ่ือรบัประกนัใหมี้อายุการใชง้านทีย่าวนาน: 
 
ใหปิ้ดเครือ่งหรอืเขา้สู่โหมดพกัเม่ือไม่มีการใชง้าน 
 
5. เก็บอุปกรณ ์HMT ไวใ้นทีแ่หง้และเย็น 
6. วางเครือ่งไวบ้นแนวระนาบเรยีบหรอืแขวนไวบ้นผนังอย่างระมดัระวงั  
7. หากตดิตัง้เขา้กบัหมวก คุณสามารถปล่อยอุปกรณ ์HMT ไวก้บัหมวกนิรภยัและหมวกกนักระแทกไดต้ามตอ้งการ 
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การดูแลรกัษาอุปกรณ ์HMT ต่อ 
 

การท าความสะอาดอุปกรณ ์HMT 
 
ใหป้ฏบิตัติามค าแนะน าส าหรบัการท าความสะอาดเหล่านี ้ตามจุดต่าง ๆ ของอุปกรณ ์HMT-1 หรอื HMT-1Z1: 
 
• อุปกรณ ์HMT มีความสามารถในการกนัน ้า ดงัน้ัน สามารถท าความสะอาดดว้ยผา้หมาด ๆ หรอืสบู่ทีมี่ความอ่อนโยนได ้ตรวจสอบใหม้ั่นใจ

ว่าฝาปิดทุกชิน้ปิดแน่นดแีลว้ ขณะท าความสะอาด ไม่ควรน าเครือ่ง HTM จุ่มหรอืแชน่ ้า  
• คุณสามารถใชแ้ผ่นท าความสะอาดทีมี่ส่วนผสมของไอโซโพรพิล แอลกอฮอลเ์ช็ดลา้งได ้เพ่ือฆ่าเชือ้โรคบรเิวณทีเ่ป็นส่วนแข็งอุปกรณ ์HMT 

เป่าตวัเครือ่งใหแ้หง้หรอืเพียงปล่อยใหป้หง้ตามปกต ิ 
• จอแสดงผลและกระจกกลอ้ง: ใหใ้ชผ้า้ไมโครไฟเบอรเ์ช็ดชิน้ส่วนต่าง ๆ ทีเ่ป็นกระจก อาจใชแ้ปรงเช็ดหนา้จอเพ่ือใหก้ระจกใสและคมชดัทีสุ่ด 
• ชิน้ส่วนทีเ่ป็นผา้: โดยการใชง้านทั่วไป ควรถอดทัง้สายคาดและแผ่นรองศรีษะออก และเปลีย่นชิน้ใหม่ สามารถซือ้สายคาดและแผ่นรองศีรษะ

ใหม่ไดที้ ่http://shop.realwear.com ชิน้ส่วนทีเ่ป็นผา้อาจใชแ้อลกอฮอลแ์ผ่นเช็ดท าความสะอาดได ้แต่การท าความสะอาดบ่อยเกนิไป
อาจท าใหอ้ายุการใชง้านสัน้ลง  

• แบตเตอรี:่ เม่ือแบตเตอรีส่กปรก ใหท้ าความสะอาดดว้ยผา้แหง้อย่างเดยีว หรอืใชร้ว่มกบัแอลกอฮอล ์หากสกปรก ใหท้ าความสะอาดดว้ยผา้ 
ส าลกีา้น แปรงสฟีัน และแอลกอฮอลห์ากจ าเป็น ขัว้ต่อไม่ควรมีสนิมหรอืสกึกรอ่น หากแบตเตอรีเ่สยีหาย ใหเ้ปลีย่นใหม่ทนัที  

• แบตเตอรี:่ ตอ้งเก็บแบตเตอรีไ่วใ้นทีแ่หง้ ไฟสญัญาณทีต่วัแบตเตอรีจ่ะเป็นสแีดงเม่ือตวัแบตเตอรีมี่ความชืน้มากเกนิไป หากไฟสญัญาณเป็น
สแีดง แบตเตอรีจ่ะหมดประกนั และควรก าจดัแบตเตอรีใ่หเ้หมาะสมทนัที  

 

การท าความสะอาดอุปกรณเ์สรมิของ HMT 
 

• ตวัล็อกหมวกนิรภยั: ตวัล็อกหมวกนิรภยัท าจากพลาสตกิและสามารถท าความสะอาดโดยใชแ้อลกอฮอลแ์ผ่นหรอืน ้าเปล่าได ้ 
เคล็ดลบั: สามารถใชไ้ม่จิม้ฟันท าความสะอาดในบรเิวณทีเ่ขา้ถงึยากได ้

• สายคาดแบบสามสาย: สายคาดนีป้ระกอบดว้ยพลาสตกิและผา้ ซึง่อาจใชแ้อลกอฮอลแ์ผ่นเช็ดท าความสะอาดได ้แต่การท าความสะอาดบ่อย
เกนิไปอาจท าใหอ้ายุการใชง้านสัน้ลง สามารถซือ้สายคาดศรีษะใหม่ไดที้ ่http://shop.realwear.com 

• หูฟังป้องกนัการไดย้ิน: หูฟังลดเสยีงรบกวนของ RealWear เป็นชิน้ส่วนอเิล็กทรอนิกสที์มี่หวัต่อเป็นเหล็ก ดงัน้ันไม่แนะน าใหท้ าความสะอาด
หูฟังโดยตรง ใชผ้า้แหง้หรอืชบุน ้าเพียงเล็กนอ้ยเช็ดท าความสะอาดก็เพียงพอ ความชืน้มากเกนิไปอาจะท าใหล้ าโพงเสยีหายได ้

• ส่วนปลายทีเ่ป็นโฟมของหูฟังป้องกนัเสยีงรบกวน: ส่วนปลายทีเ่ป็นโฟมของหูฟังป้องกนัการไดย้ินท าจากเมมโมรีโ่ฟม ซึง่สามารถท าความ
สะอาดดว้ยผา้แหง้ได ้ความชืน้มากเกนิไปอาจะท าใหโ้ฟมเสยีหายได ้ส่วนปลายทีเ่ป็นโฟมถอืเป็นวสัดุสิน้เปลอืง และก าหนดใหเ้ปลีย่นชิน้ใหม่
เม่ือเสือ่มสภาพ 

• สามารถซือ้ช ิน้ส่วนใหม่ไดที้ ่http://shop.realwear.com 
 
  

http://shop.realwear.com/
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โหมดการโตต้อบของ HMT 
 

การควบคุมดว้ยท่าทาง 
 

การควบคุมโดยขยบัศรีษะ 
 
อนิเทอรเ์ฟสบางอย่างสามารถใชก้ารขยบัศีรษะเพ่ือคน้หาตวัเลอืกได  ้
 

 
ตวัอย่างอินเทอรเ์ฟส “การควบคุม” 
 

เปิดใชง้านการเลือ่น 
 
บนหน้าจอที่สามารถเลือ่นได ้คุณสามารถพูดค าสั่ง “เปิดใชง้านการ
เลือ่น” เพ่ือเลือ่นจอได ้
 

 
 

 
 
ซึง่เป็นการเปิดใชง้านการเลือ่นรายการอนิเทอรเ์ฟสผูใ้ชแ้นวตัง้โดย
ใชศ้รีษะอย่าง เมนู “การตัง้ค่า” และจะใชแ้ทนค าสั่งเลือ่นขึน้เลือ่นลง 
วธิใีชค้อื ใหใ้ชก้ม้ศรีษะลงเล็กนอ้ย และหน้าจอจะเลือ่นลงเรือ่ย ๆ 
 
วธิหียุดการเลือ่น ใหต้ ัง้ศรีษะตรงตามระนาบเดมิ ใหส้ายตามองตรง
ไปขา้งหน้า 
เม่ือตอ้งการหยุดใชง้านการควบคุมดว้ยท่าทาง ใหก้ลบัไปทีห่นา้
ค าสั่งเลือ่นขึน้/ลง และพูดว่า “ปิดใชง้านการเลือ่น” 
 
วธินีีเ้ป็นประโยชนอ์ย่างยิง่เม่ือตอ้งการเลือ่นลงไปดา้นล่างของ
รายการอย่างรวดเรว็ จากน้ันใหร้บีพูดว่า “ปิดใชง้านการเลือ่น”
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การโตต้อบของ HMTต่อ 

 

การพมิพด์ว้ยเสยีง 
อปัเดตส ำหรับรุ่นที่ 10.4.0 เแลว้ 
 
การพิมพด์ว้ยเสยีงเป็นวิธพีิมพข์อ้ความขณะใชง้านอุปกรณ ์HMT-1 หรอื HMT-1Z1 ตามค่าเริม่ตน้ 
เม่ือพบหนา้จอใหก้รอกหรอืเลอืกขอ้ความ แป้มพิมพแ์บบแฮนดฟ์รจีะปรากฏขึน้ทบัซอ้นในแอปพลเิคชนั 
 

 
 
การพิมพด์ว้ยเสยีงสามารถป้อนขอ้มูลไดห้ลายวิธ:ี 

• แป้นพิมพป้์อนขอ้มูลแบบธรรมดา 

• แป้นพิมพป้์อนขอ้มูลแบบปลอดภยั 

• แป้นพิมพโ์หมด ABC 
• สแกนบารโ์คด้ 

• ค าสั่ง 
 

แป้นพิมพป้์อนขอ้มูลแบบธรรมดา 
คุณสามารถใชค้ าสั่งเสยีงพิมพข์อ้ความเป็นตวัอกัษรโดดหรอืเป็นกลุ่มค าได ้ตวัอย่าง เชน่ การพิมพแ์ต่ละคร ัง้ คุณอาจพิมพต์วัอกัษรทีละตวัโดย
การพูดว่า “ROMEO” หลงัจากทีต่วัอกัษร “R” ขึน้บนจอแลว้ ค่อยพูด “ECHO” หรอืสามารถพิมพห์ลายตวัอกัษรพรอ้มกนัในชดุค าสั่งเดยีว  
 
เชน่: พูดว่า “ROMEO ECHO ALPHA LIMA WHISKEY ECHO ALPHA ROMEO” ในคราวเดยีวโดยไม่เวน้วรรค จะเป็นการพิมพค์ าว่า 
“realwear” ลงในชอ่งขอ้ความ 
วธิเีปลีย่นไปใชแ้ป้นพิมพห์มายเลข ใหพู้ดว่า “หมายเลข” 
วธิเีปลีย่นไปใชแ้ป้นพิมพเ์ครือ่งหมาย ใหพู้ดว่า “สญัลกัษณ”์ 
 

แป้นพิมพป้์อนขอ้มูลแบบปลอดภยั 
เม่ือเลอืกชอ่งใส่รหสัผ่าน แป้นพิมพป้์อนขอ้มูลแบบปลอดภยัจะปรากฏขึน้มา  ซึง่จะไม่สามารถใชง้านโดยใชค้ าสั่งเสยีงโหมดอลัฟ่าได ้
และคุณตอ้งขยบัศรีษะไปทางซา้ยหรอืขวาเพ่ือเลอืกตวัอกัษรแทน  เม่ือเจอตวัอกัษรทีต่อ้งการใหพู้ดว่า 'เลอืก' เพ่ือเลอืกตวัอกัษรดงักล่าว 
 

สแกนบารโ์คด้ 
การพูดค าสั่ง “สแกนบารโ์คด้” จะเป็นการเปิดตวัสแกนบารโ์คด้ขึน้มา และผูใ้ชส้ามารถสแกน QR โคด้ เพ่ือพิมพข์อ้ความทางไกลโดยใชแ้อป 
RealWear Companion บนโทรศพัทมื์อถอื ซึง่ท าใหส้ามารถพิมพข์อ้ความหรอืรหสัผ่านยาว ๆ ไดส้ะดวกขึน้ เพียงเปิดแอป RealWear 
Companion จากน้ันเลอืก “แป้มพิมพร์ะยะไกล” จากน้ันใส่ขอ้ความ และแตะที่ QR โคด้ จากแป้นพิมพข์อง HMT ใหพู้ดว่า “สแกนบารโ์คด้”  
จากน้ันสแกน QR โคด้ ทีป่รากฏบนหนา้จอมือถอืของคุณ คุณสามารถเขา้ถงึตวัเลอืก “สแกนบารโ์คด้” ไดโ้ดยพูดว่า “ตวัเลอืกอืน่ ๆ” 
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พิมพด์ว้ยเสยีง ต่อ 
 
ค าสั่ง 
ส าหรบัการพิมพด์ว้ยเสยีง ใหพู้ดว่า “ค าสั่ง” จากน้ันเริม่พูดไดต้ามตอ้งการ “ค าสั่ง” ใชร้ะบบคลาวดด์งึขอ้มูลทุกภาษา ดงัน้ันจ าเป็นตอ้งมีการ
เชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ต บางภาษารองรบัค าสั่งในเครือ่งเชน่กนั คุณสามารถเขา้ถงึตวัเลอืก “ค าสั่ง” ไดโ้ดยพดูว่า “ตวัเลอืกอืน่ ๆ” ส าหรบัขอ้มูล
เพ่ิมเตมิ โปรดไปที ่www.realwear.com/support  
 
หมายเหต:ุ หากแป้นพิมพถ์กูซอ่นหรอืปิดโดยบงัเอญิ ใหใ้ชค้ าสั่ง “เลอืกรายการ #” เพ่ือเลอืกชอ่งพิมพอ์กีคร ัง้ และแป้นพิมพด์ว้ยเสยีงจะปรากฏขึน้  
การใส่รหสัผ่าน WiFi ท าไดง้่าย ๆ เพียงพูดว่า “รหสัผ่าน” เพ่ือใชง้านแป้มพิมพด์ว้ยเสยีง 
 

โหมด ABC 
โหมด ABC ส าหรบัแป้นพิมพด์ว้ยเสยีงเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงของวธิกีารป้อนขอ้มูลในชอ่งขอ้ความ ซึง่ถอืว่าเป็นฟีเจอรใ์หม่ในรุ่นที ่10.4.0 
หากตอ้งการป้อนขอ้ความทีย่าวขึน้ การใชง้านโหมดเขยีนตามค าบอกจะเป็นตวัเลอืกทีด่กีว่า และรวดเรว็กว่า 
หมายเหตุ: ในปัจจุบนั โหมดนี้รองรบัเฉพาะภาษาองักฤษเท่าน้ัน ภาษาอืน่ ๆ อาจใชง้านไดแ้ตกต่างกนัออกไป 
และโหมดนี้ไม่สามารถใชง้านไดเ้ต็มทีเ่น่ืองจากอาจก่อใหเ้กดิปัญหากบัผูใ้ช ้ 
 
หากตอ้งการเขา้สู่โหมด ABC ง่ายๆ ใหพู้ดว่า "โหมด ABC" ในขณะอยู่ทีช่อ่งป้อนขอ้ความ 
 

 
 
หากตอ้งการป้อนตวัอกัษรใหพู้ดว่า "ตวัอกัษร (ตามดว้ยตวัอกัษรทีต่อ้งการ)" ตวัอย่างเชน่ "ตวัอกัษร T X T R Y" เพ่ือป้อน 'txtry' 
หากตอ้งการป้อนหมายเลขใหพู้ดว่า "หมายเลข (ตามดว้ยตวัเลขทีต่อ้งการ)" ตวัอย่างเชน่ "หมายเลข เกา้ หา้ สอง" เพ่ือป้อนหมายเลข '952' 
การเปลีย่นอกัษรตวัเล็กตวัใหญ่ การเพ่ิมวรรคตอน หรอืการเพ่ิมหมายเลขจะตอ้งมีการเวน้ชว่งในขอ้ความและอาจตอ้งใชง้านค าสั่งใหม่อกีคร ัง้   
 
ตวัอย่างเพ่ิมเตมิ: 
หากตอ้งการป้อนขอ้ความ "Sample text 324" ผูใ้ชจ้ะตอ้งพูดว่า "SHIFT", "ตวัอกัษร S", "ตวัอกัษร A M P L E", "วรรคตอน spacebar", 
"ตวัอกัษร T E X T", "วรรคตอน spacebar", "หมายเลข สาม สอง สี"่ 
 

 
 
ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นโหมดการป้อนไดง้่ายๆ ทุกเม่ือ ดว้ยการสั่งค าสั่งทีเ่หมาะสมตามทีแ่สดงไว ้ตวัอย่างเชน่ พูดว่า "ตวัอกัษร" 
เพ่ือกลบัไปยงัการเลือ่นตวัอกัษรในโหมดป้อนตวัอกัษร 
  

http://www.realwear.com/support
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ค าสั่งเสยีงของแป้นพิมพ ์
 

ค าสั่งเสยีง  หนา้ที ่ 

“SECURE ENTRY” สลบัไปใชโ้หมดป้อนขอ้มูลแบบปลอดภยั 

“NORMAL ENTRY” สลบัไปใชโ้หมดป้อนขอ้มูลแบบธรรมดา 

“สแกนบารโ์คด้” ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถสแกน QR โคด้ ส าหรบัพิมพข์อ้ความได  ้
วธิตี ัง้ค่าระดบัการซมูเพ่ือการสแกนอย่างแม่นย า ใหพู้ด “ระดบัการซมู 1-5” ตวัอย่าง เชน่ หากตอ้งการตัง้ค่าการ
ซมูใหอ้ยู่ในระดบั 3 ใหพู้ด “ระดบัการซมู 3”  

“ค าสงั”  เปิดใชค้ าสั่งและอนุญาตใหผู้ใ้ชพิ้มพข์อ้ความโดยใชก้ารรบัรูเ้สยีง  

“หมายเลข” สลบัไปใชแ้ป้มพิมพห์มายเลข 

“สญัลกัษณ”์ สลบัไปใชแ้ป้มพิมพส์ญัลกัษณ ์

“ตวัอกัษร” สลบัไปใชแ้ป้มพิมพต์วัอกัษร 

“ยอมรบั”  ยอมรบัขอ้มูลทีก่รอกลงไปและไปยงัหนา้จอต่อไปตามล าดบั  

“SPACEBAR”  ใส่เวน้วรรคหน่ึงตวัอกัษร  

“BACKSPACE”  ลบตวัอกัษรล่าสุด  

“ลา้งขอ้ความ”  ลา้งขอ้ความในชอ่งป้อนขอ้มูล  

“CAPS LOCK”  สลบัระหว่างตวัอกัษรพิมพเ์ล็กกบัพิมพใ์หญ่ 

“โหมด ABC” สลบัไปใชแ้ป้นพิมพโ์หมด ABC 

“ตวัอกัษร [a-z]” ใหผู้ใ้ชพู้ดเพ่ือเริม่การพิมพข์อ้ความ ตวัอย่างเชน่ "ตวัอกัษร X Y Z" จะเป็นการป้อนขอ้ความ 'xyz' ในชอ่ง 

“หมายเลข [0-9]” เริม่การพิมพห์มายเลขตามทีผู่ใ้ชง้านพูด ตวัอย่างเชน่ "หมายเลข สี ่เจ็ด สอง" จะเป็นการป้อนหมายเลข '472' 
ในชอ่ง 

“วรรคตอน [?]” เริม่พิมพส์ญัลกัษณต์ามทีผู่ใ้ชง้านพูด ตวัอย่างเชน่ "วรรคตอน ขดีเสน้ใต ้ดอลลาร ์อา้งองิ" จะเป็นการป้อน ‘_$”’ 
ลงในชอ่ง 

“ตวัเลอืกอืน่ ๆ” แสดงค าสั่ง “ป้อนขอ้มูลแบบธรรมดา” “ป้อนขอ้มูลแบบปลอดภยั” “ค าสั่ง” และ “สแกนโคด้” 

“ปิดแป้นพิมพ”์ ปิดแป้นพิมพด์ว้ยเสยีง 

“แสดงความชว่ยเหลอื”  แสดงหนา้ต่างป็อปอพัพรอ้มความชว่ยเหลอืส าหรบัค าสั่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้จอขณะน้ัน 
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การโตต้อบของ HMT ต่อ 
 

การควบคุมดว้ยเสยีง 
 

ขอแนะน า WearHF™ 
WearHF™ เป็นซอฟตแ์วรโ์ซลูช ัน่รูปแบบใหม่ทีช่ว่ยใหคุ้ณสามารถใชง้าน RealWear HMT ไดแ้บบไม่ตอ้งใชมื้อ 
ซึง่ใชง้านง่ายและมีฟังกช์นัการท างานทีส่ าคญั ๆ  
 

การจดจ าเสยีง พูดในสิง่ทีเ่ห็น 
อุปกรณ ์HMT ท างานโดยยึดการจดจ าดว้ยเสยีงเป็นหลกั แทนที่จะตอ้งกดหรอืแตะปุ่มควบคุมบนหนา้จอ สิง่ทีคุ่ณตอ้งท าก็คอืพูดชือ่การควบคุม
น้ัน ๆ อุปกรณ ์HMT ใชเ้ทคโนโลยีล่าสุดในการตดัเสยีงรบกวนขัน้สูงและการจดจ าเสยีงซึง่ท างานแมใ้นสภาพแวดลอ้มทีมี่เสยีงรบกวนทีด่งัมาก 
อุปกรณนี์ส้ามารถจดจ าส าเนียงและภาษาทีต่่างกนัจ านวนมาก รวมถงึสามารถตรวจจบัค าสั่งแมคุ้ณจะพูดดว้ยเสยีงทีเ่บา 
 
ทุกค าสั่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้จอใดหนา้จอหน่ึงเป็นพิเศษจะแสดงบนหน้าจออย่างชดัเจน ซึง่โดยปกตจิะแสดงดว้ยตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ทัง้หมด คุณ
สามารถใชง้านอุปกรณนี์โ้ดยการพูดชือ่การควบคุมต่าง ๆ ตวัอย่างเชน่ หน้าจอหลกัมีไอคอนขนาดใหญ่พรอ้มชือ่อย่าง “โปรแกรมของฉัน” หรอื 
“ไฟลข์องฉัน” เพ่ือเขา้ใชง้านแอปพลเิคช ัน่เหล่านี ้คุณสามารถพูดชือ่แอปพลเิคช ัน่ จากน้ันจะเขา้สู่หน้าจอของแอปพลเิคช ัน่ทีต่รงกบัค าสั่ง 
 

 
 

เขา้ถงึความชว่ยเหลอืไดทุ้กเมือ่ 
คุณสามารถเขา้ถงึขอ้มูลความชว่ยเหลอืตามค าสั่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้จอน้ัน ๆ ดว้ยค าสั่ง “แสดงความชว่ยเหลอื” โดยค าสั่ง “แสดงความ
ชว่ยเหลอื” จะแสดงอยู่บนทุกหนา้จอ หน้าจอความชว่ยเหลอืจะแสดงเป็นหนา้ต่างป็อปอพั คุณสามารถพูดค าสั่งทีคุ่ณตอ้งการ หรอืพูดว่า “ซอ่น
ความชว่ยเหลอื” เพ่ือปิดหนา้ต่างป็อปอพั แมจ้ะปิดหนา้ต่างความชว่ยเหลอืลง HMT-1Z1 สามารถฟังเสยีงและตอบโตต้่อค าสั่งเหล่าน้ันต่อไปได ้ 
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เสยีง ต่อ 
 
เปลีย่นการจดจ าดว้ยเสยีง 
 
ในบางคร ัง้ การควบคุมบนหนา้จออาจไม่มีชือ่เรยีก เป็นปุ่มเลือ่นที่
ไม่มีชือ่ หรอืเป็นไฟลที์่ไม่สามารถอ่านชือ่ได ้เชน่ 3454-x.pdf 
WearHF™ จะเสนอค าสั่งเสยีงเป็นทางเลอืกอตัโนมตัแิละจะใช ้
หมายเลขก ากบั หมายเลขดงักล่าวจะแสดงถดัจากการควบคุมน้ัน 
ๆ บนหน้าจอ เพ่ือเรยีกดูหมายเลขการควบคุมเหล่านีบ้นหน้าจอ
น้ัน ๆ ใหพู้ดว่า “แสดงความชว่ยเหลอื” เพ่ือเลอืกการควบคุมใด
การควบคุมหน่ึง ใหใ้ชห้มายเลขทีแ่สดงบนการควบคุมน้ัน ๆ 
ตวัอย่างเชน่ คุณสามารถพูดว่า “เลอืกรายการ 1” เพ่ือเลอืก
รายการที่แสดงหมายเลข 1 เอาไว ้
 
โปรดทราบว่าค าสั่งแสดงความชว่ยเหลอือาจซอ่นหมายเลขค าสั่ง
บางหมายเลขอยู่ เน่ืองจากค าสั่งดงักล่าวอาจแสดงทัง้ป็อปอพัชือ่
ค าสั่งและหมายเลขค าสั่งเสยีงทางเลอืก เม่ือคุณพูดว่า “ซอ่นความ
ชว่ยเหลอื” หมายเลขค าสั่งจะยงัคงอยู่บนหนา้จอสกัครูห่น่ึงเพ่ือให ้
คุณดูหมายเลขเหล่าน้ันซึง่อยู่ดา้นหลงัหนา้ต่างป็อปอพั  
 

 
 

ปิดไมโครโฟน 
เพ่ือปิดใชง้านตวัชว่ยจดจ าเสยีง ใหพู้ดว่า “ปิดไมโครโฟน” อุปกรณ์
จะไม่ตอบสนองต่อค าสั่งเสยีงของคุณ ขณะทีปิ่ดไมโครโฟนอยู่ และ
จะแสดงสญัลกัษณเ์ตอืนสแีดงบนหน้าจอ 
 
เพ่ือใชง้านตวัชว่ยจดจ าเสยีงอกีคร ัง้ แตะหน่ึงคร ัง้บนปุ่ม ACTION 
ดา้นขา้งอุปกรณซ์ึง่อยู่ดา้นหนา้ปุ่มเปิด/ปิด 
 

 
 

เลือ่นขึน้ลง 
ดว้ยมุมมองเลือ่นขึน้ลงบนหนา้จอ คุณสามารถเลือ่นโดยใชค้ าสั่ง
เสยีงดงัต่อไปนี ้
 

ค าสัง่เสยีง  หน้าที ่ 

“เลือ่นขึน้” เลือ่นขึน้ไปดา้นบน 1 หนา้  

“เลือ่นลง” เลือ่นลงไปดา้นล่าง 1 หนา้  

“เลือ่นซา้ย”  เลือ่นไปดา้นซา้ย 1 หนา้  

“เลือ่นขวา”  เลือ่นไปดา้นขวา 1 หน้า  

“แสดงความ
ชว่ยเหลอื”  

แสดงหนา้ต่างป็อปอพัพรอ้มความ
ชว่ยเหลอืส าหรบัค าสั่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หนา้จอขณะน้ัน  

 
ตวัอย่างเชน่ ในหนา้การตัง้ค่า เราสามารถใชค้ าสั่งเสยีง “เลือ่นลง” 
เพ่ือเลือ่นลงและ “เลือ่นขึน้” เพ่ือเลือ่นขึน้ 
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์HMT รุน่ 10 
 

หนา้แรก 
 
หนา้จอหลกัเป็นส่วนตดิต่อผูใ้ชแ้รกและแดชบอรด์ส าหรบั HMT ทัง้ยงัเป็นจุดที่คุณเริม่ตน้ใชง้านเม่ือคุณเปิด HMT 
 
“หนา้แรก” ชว่ยใหผู้ใ้ชง้าน HMT สามารถเขา้ถงึไฟลแ์ละแอปพลเิคช ัน่ส าคญั ๆ  ไดอ้ย่างรวดเรว็ไปพรอ้มกบัการใหข้อ้มูลทีเ่ป็นประโยชน ์เชน่ เวลา 
วนัที ่WiFi และสถานะแบตเตอรี ่
 
เขา้ไปทีแ่อปพลเิคช ัน่ส าคญั ๆ ไดโ้ดยตรงจากหน้าแรกเพียงพูดสิง่ทีป่รากฏบนหนา้จอ หากตอ้งการเปิดใชง้านแอป เพียงพูดค าสั่งทีต่รงกบัชือ่แอป
น้ัน ๆ 
 

 
“โปรแกรมของฉัน” 
 
 
 
“กลอ้งถ่ายรูป” 
 

 
 
“ไฟลข์องฉัน” 
 

 
 
เคล็ดลบั: 

• กลบัไปทีห่น้าแรกทนัทีไดทุ้กเม่ือโดยใชค้ าสงัเสยีงสากล “ไปที่หนา้แรก”  

• คุณยงัสามารถแตะทีปุ่่ม ACTION หน่ึงคร ัง้เพ่ือกลบัไปทีห่น้าแรกไดเ้ม่ือตอ้งการ 
• หมายเหตุ: องคก์รของคุณอาจปรบัเปลีย่นหน้าแรกเพ่ือเพ่ิมหรอืซอ่นไอคอนการใชง้านบางไอคอนไว ้ 

 

 
หนา้แรกของ HMT 

 

การเขา้สู่หนา้แรก 
เพ่ือเขา้สู่หนา้แรกไม่ว่าจะจากทีใ่ดก็ตามในระบบ ใหพู้ดว่า “ไปทีห่น้าแรก” 
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หนา้แรก ต่อ 
 
ปุ่มควบคุม 
คุณสามารถเขา้ใชง้านแอปพลเิคช ัน่ต่าง ๆ โดยเปิดใชง้านการควบคุมดงัต่อไปนีซ้ ึง่มีอยู่บนหนา้แรก 
 

ค าสั่งเสยีง  หนา้ที ่ 

“โปรแกรมของฉัน” เปิดตวัเปิดใชแ้อปพลเิคช ัน่เพ่ือดูและเขา้ถงึแอปพลเิคช ัน่ทัง้หมดทีต่ดิตัง้ไวใ้นอุปกรณ ์ 

“กลอ้งถ่ายรูป” เปิดใชก้ลอ้ง  

“ไฟลข์องฉัน” เปิดตวัจดัการไฟลเ์พ่ือเขา้ถงึเอกสาร วดิโีอ รูปภาพ และไฟลอ์ืน่ ๆ ไดโ้ดยง่าย 

“แสดงความชว่ยเหลอื” เปิดแผงความชว่ยเหลอื 

“การควบคุม” เปิดแผงควบคุมเพ่ือเขา้ถงึการตัง้ค่าทีใ่ชบ่้อยไดโ้ดยง่าย 

“แสดงการแจง้เตอืน” เปิดและแสดงการแจง้เตอืนล่าสุด 

 
ใชง้านหนา้แรกพรอ้มแผงความชว่ย: 
 

 
 
เม่ือเปิดแผงความชว่ยเหลอื ใหพู้ดว่า “ซอ่นความชว่ยเหลอื” เพ่ือซอ่นแผง 
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์ต่อ 

 

โปรแกรมของฉัน 
 
 

 
 
“โปรแกรมของฉัน” ชว่ยใหผู้ใ้ชง้าน HMT สามารถเขา้ถงึ
แอปพลเิคช ัน่ทีต่ดิตัง้ไว ้
 
แอปพลเิคช ัน่ทีม่าพรอ้มกบัเครือ่งไดแ้ก่: 

• เกีย่วกบัอุปกรณ ์

• สแกนบารโ์คด้ 

• การก าหนดค่า 

• ไฟล ์ 
• กลอ้งถ่ายรูป 

• การควบคุม 

• ไฟลข์องฉัน 

• การตัง้ค่า 

• อพัเดทเครอืข่ายไรส้าย 
 
อนิเทอรเ์ฟสผูใ้ชง้านส าหรบัโปรแกรมของฉัน 
 

 
 

คุณสามารถเปิดใชแ้อปพลเิคช ัน่โดยพูดชือ่แอปพลเิคช ัน่ตามทีร่ะบุ
ไวใ้ตไ้อคอนแอปพลเิคช ัน่ แมไ้อคอนดงักล่าวจะมองเห็นไดไ้ม่
ชดัเจนทัง้หมดก็ตาม ตวัอย่างเชน่ ในการเริม่ใชง้านกลอ้ง ใหพู้ด
ว่า “กลอ้งถ่ายรูป”  
 
คุณยงัสามารถเปิดใชแ้อปพลเิคช ัน่โดยการพูดหมายเลข
แอปพลเิคช ัน่น้ัน ๆ ตวัอย่างเชน่ เพ่ือเปิดใชแ้อปพลเิคช ัน่หมายเลข 
8 ใหคุ้ณพูดว่า “เลอืกรายการ 8” คุณสามารถเรยีกดูไดสู้งสุดถงึ 
10 แอปพลเิคช ัน่ในหน่ึงหน้าจอ เพ่ือเลือ่นดูแอปอื่น ๆ  ใหเ้ลือ่นศรีษะ
ของคุณไปทางดา้นซา้ยและดา้นขวา 
 
เพ่ือดูค าสั่งเสยีงตามบรบิท ใหพู้ด “แสดงความชว่ยเหลอื” 
 

 
 
เมนูความชว่ยเหลอืจะพรอ้มใชง้านจนกว่าคุณจะปิดเมนูดงักล่าว
โดยการพูดว่า “ซอ่นความชว่ยเหลอื” 
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์ต่อ 
 

แอปพลเิคช ัน่ล่าสุด 
 
เพ่ือเรยีกดูแอปลเิคชนัล่าสุดจากหน้าจอใดก็ตาม ใหพู้ดว่า “แอปพลเิคช ัน่ล่าสุด” 
สกัพกั หมายเลขจะปรากฏทีมุ่มบนดา้นขวาของแต่ละแอปทีเ่ปิดอยู่ 
 
 

 
 
 
ใชค้ าสั่ง “เลือ่นลง” และ “เลือ่นขึน้” เพ่ือเลือ่นภายในแอปพลเิคช ัน่ทีเ่ปิดอยู่ 
 
เลอืกเปิดแอปโดยพูดชือ่แอปพลเิคช ัน่ หรอืใชค้ าสั่ง “เลอืกรายการ #” โดยอา้งองิจากมุมบนดา้นขวาของแอปพลเิคช ัน่น้ัน ๆ 
 
เพ่ือปิดแอปจากรายการ ใหพู้ด “ยกเลกิรายการ #” หรอืเพ่ือปิดทุกแอป ใหพู้ดว่า “ยกเลกิทัง้หมด” 
 
ค าสั่งเสยีงแอปพลเิคช ัน่ล่าสุด 
 

ค าสั่งเสยีง  หนา้ที ่ 

“แอปพลเิคช ัน่ล่าสุด”  แสดงรายการแอปพลเิคช ัน่ทัง้หมดทีท่ างานอยู่บนพืน้หลงัพรอ้มกบัหมายเลขของแต่ละ
แอปพลเิคช ัน่  

“เลือ่นขึน้”  เลือ่นไปยงัหนา้ก่อนหนา้ในรายการแอปพลเิคช ัน่ล่าสุด  

“เลือ่นลง”  เลือ่นไปยงัหนา้ถดัไปในรายการแอปพลเิคช ัน่ล่าสุด  

“เลอืกรายการ 1”, “เลอืกรายการ 2”,  
“เลอืกรายการ 3” …  

เปิดแอปพลเิคช ัน่ทีมี่หมายเลขน้ัน ๆ  

“ยกเลกิรายการ 1”, “ยกเลกิรายการ 2”,  
“ยกเลกิรายการ 3” … 

ปิดแอปพลเิคช ัน่ทีมี่หมายเลขน้ัน ๆ  
ตวัอย่างเชน่ หากตอ้งการปิดใชง้านแอปพลเิคช ัน่หมายเลขที ่5 ใหคุ้ณพูดว่า  
“ยกเลกิรายการ 5”  

“ยกเลกิทัง้หมด” ปิดการท างานแอปพลเิคช ัน่ทีก่ าลงัท าอยู่ทัง้หมด 

“แสดงความชว่ยเหลอื”  แสดงค าสั่งเพ่ิมเตมิ 
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์ต่อ 
 

ไฟลข์องฉัน 
 

 
 
ดูไฟลเ์อกสาร รูปภาพ และวดิโีอทีจ่ดัเก็บไวใ้นเครือ่งหรอืจดัเก็บไวบ้นการด์ Micro SD ทีใ่ส่ไวโ้ดยใชแ้อปไฟลข์องฉัน 
เปิดใชไ้ฟลจ์ากหน้าแรกหรอืโปรแกรมของฉัน 
 
ไฟลแ์สดงชดุโฟลเดอรส์ าหรบั: 
 

 
“มีเดยีของฉัน” 
 
 
“รูปภาพของฉัน” 
 
 
“เอกสารของฉัน” 
 

 
 

 
หนา้จอไฟล ์

 
เม่ืออยู่ในหนา้จอไฟล ์ใหพู้ดว่า “ตวัเลอืกอืน่ ๆ” เพ่ือเปิดแผงตวัเลอืกและเขา้ถงึเครือ่งมือสแกนบุค๊มารก์ 
 

 
 
ภายในหนา้จอไฟล ์ใหพู้ดว่า “ไฟลล่์าสุด” เพ่ือเรยีกดูไฟลที์เ่พ่ิงเปิดล่าสุดอย่างรวดเรว็ 
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ไฟลข์องฉัน ต่อ 
 

รูปภาพของฉัน 
 

 
 
รูปภาพของฉันรวบรวมไฟลภ์าพน่ิงทัง้หมดโดยจดัเรยีงเป็นโฟลเดอร ์
ในรูปแบบทีร่องรบั ตามค่าเริม่ตน้ โฟลเดอรที์ช่ ือ่ว่ากลอ้งจะปรากฏ
ขึน้ ซึง่มีรูปภาพทีถ่่ายจากแอปกลอ้งของ HMT 
 

 
 
การเปิดโฟลเดอรรู์ปภาพของฉันจากโฟลเดอรไ์ฟลข์องฉัน 
 

 
 

 
 
 
ค าสั่ง “ตวัเลือกอืน่ ๆ” สามารถเขา้ถงึฟีเจอรก์ารเรยีงไฟลเ์พ่ือชว่ย
จดัการไฟลรู์ปภาพ การเปิดแผงตวัเลือกจากโฟลเดอรรู์ปภาพของฉัน 
 

 
 
โฟลเดอรก์ลอ้งประกอบไปดว้ยรายการไฟลรู์ปภาพ เรยีกดูรูปภาพ
โดยการมองไปดา้นซา้ยหรอืดา้นขวา จากน้ันเลอืกรูปภาพโดยใช ้
ค าสั่ง “เลอืกรายการ #” เพ่ือเปิดไฟล ์
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ไฟลข์องฉัน ต่อ 
 

มีเดยีของฉัน 
 

 
 
โฟลเดอรก์ลอ้งประกอบไปดว้ยรายการไฟลว์ดิโีอทีถ่่ายโดย HMT 
 

 
 

 
 

 
 
 

เอกสารของฉัน 
 

 
 

 
 
การเขา้ถงึฟังกช์นั File Browser 
 

ค าสั่งเสยีง  หนา้ที ่ 

“มีเดยีของ
ฉัน”  

แสดงไฟลที์่จดัเก็บไวใ้นโฟลเดอรว์ดิโีอและ
วดิโีอทีบ่นัทึกโดยใชก้ลอ้งของ HMT-1Z1 
และจดัเก็บไวใ้นโฟลเดอร ์DCIM รูปแบบ
ไฟลที์ร่องรบัไดแ้ก่ MP3, WAV, AVI, MP4 
และ WEBM  

“เอกสารของ
ฉัน”  

แสดงไฟลที์่จดัเก็บไวใ้นโฟลเดอรเ์อกสาร  
รูปแบบไฟลที์่รองรบัคอื PDF  

“รูปภาพของ
ฉัน” 

แสดงไฟลที์่จดัเก็บไวใ้นโฟลเดอรรู์ปภาพ
และภาพน่ิงทีถ่่ายโดยกลอ้งของ HMT 

"ไฟลล่์าสุด” แสดงไฟลล่์าสุด 

“กลบัไปหน่ึง
ระดบั” 

ไปยงัโฟลเดอรก์่อนหน้าในทรโีฟลเดอร ์

“แสดงความ
ชว่ยเหลอื”  

แสดงค าสั่งเพ่ิมเตมิ  

“ตวัเลอืกอืน่ ๆ” แสดงตวัเลอืกตามบรบิทส าหรบัแต่ละ
หนา้จอ 
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ไฟลข์องฉัน ต่อ 

 

เอกสารของฉัน 
 

  
 
เอกสารของฉัน  
 

  
 
รูปภาพของฉัน 
 
คุณสามารถเปิดไฟล ์PDF และไฟลรู์ปภาพโดยใชต้วัแสดงเอกสาร
ดว้ยการควบคุมแบบไม่ตอ้งใชมื้อ 
หากคณุเลอืกไฟลรู์ปภาพหรอื PDF จากโฟลเดอรเ์อกสารของฉัน
หรอืรูปภาพของฉัน ไฟลด์งักล่าวจะเปิดโดยใชแ้อปตวัแสดงเอกสาร  
 
เปิดไฟลโ์ดยใชค้ าสั่ง “เลอืกรายการ #” หรอืโดยการพูดชือ่เอกสาร
โดยไม่ตอ้งระบุนามสกุลของไฟล ์
 

 
 

 
 

การซมูและการเคลือ่นไหว 
 
หากตอ้งการซมูเขา้ ใหพู้ดว่า “การซมูระดบั 2” หรอืระดบัใด ๆ 
ตัง้แต่ 1 ถงึ 5 “การซมูระดบั 5” จะเป็นการซมูทีไ่กลทีสุ่ด เม่ือซู
มเอกสารดว้ยระดบัทีม่ากกว่า 1 คุณสามารถเลือ่นศรีษะเพ่ือดู
เอกสารในบรเิวณอืน่ 

รูปขนาดย่อจะปรากฏอยู่บนหน้าจอดา้นบนซา้ยดว้ยกรอบ
สีเ่หลีย่มผืนผา้สม่ีวงซึง่แสดงถงึมุมมองปัจจุบนั 
 

 
 
หากคุณตอ้งการล็อกต าแหน่งเอกสาร ใหพู้ดว่า “ตรงึหนา้ต่าง” 
จากน้ันคุณสามารถขยบัศรีษะขณะตรงึหนา้จอไว ้ 
 
หากตอ้งการกลบัสู่โหมดเคลือ่นไหว ใหพู้ดว่า “หนา้ต่างควบคุม”  
จะสามารถซมูเขา้หรอืออกหนา้จอได ้แมจ้ะตรงึหน้าจอเอาไว  ้
เพ่ือกลบัไปยงัหน้าต่างทีซ่มูเขา้เอาไวใ้นจุดกึง่กลางพอด ีใหพู้ดว่า 
“รเีซ็ตหนา้ต่าง”  
 
ฟังกช์นัตวัแสดงเอกสาร 
 

ค าสั่งเสยีง  หนา้ที ่ 

“การซมูระดบั 
1-5”  

ซมูขนาดหนา้จอเอกสารโดยตัง้เป็นระดบัใดระดบั
หน่ึงแต่ 1 ถงึ 5  

“ตรงึหนา้ต่าง”  ป้องกนัไม่ใหเ้อกสารเลือ่นตามการเคลือ่นไหว
ของศรีษะ  

“หนา้ต่างควบคุม”  ยกเลกิการตรงึเอกสารและใชง้านการเลือ่น
เอกสารตามการเคลือ่นไหวของศรีษะ 

“รเีซ็ตหนา้ต่าง” เลือ่นกรอบซมูไปทีจุ่ดกึง่กลางของเอกสาร/ภาพ
เต็มขนาด 

“ดูก่อนหนา้นี”้ กลบัไปทีเ่อกสารก่อนหนา้ 

“ดูถดัไป” เลือ่นไปทีเ่อกสารถดัไป 
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เอกสารของฉัน ต่อ 
 

การดูเอกสารหลายหนา้ 
 

 
 

หากตอ้งการดูเอกสารหลายหนา้ คุณจ าเป็นตอ้งใชก้ารควบคุมการ
น าทางดงัต่อไปนี้ 
 

ค าสั่งเสยีง  หนา้ที ่ 

“ไปทีห่น้า 1”, “ไปทีห่น้า 2", 
“ไปทีห่น้า 3”... 

เลือ่นไปยงัหนา้ที่ระบุไว ้ 
ตวัอย่างเชน่ เพ่ือไปยงัหนา้ที ่5 ให ้
พูดว่า “ไปทีห่นา้ 5”  

“หนา้ต่อไป”, “ก่อนหนา้นี”้ เลือ่นไปยงัหนา้ถดัไป/ก่อนหน้า  

“บุก๊มารก์” แสดงบุค๊มารก์ทีบ่นัทึกในขณะนี้บน
อุปกรณ ์เพ่ือเปิดเอกสาร  

“แสดงความชว่ยเหลอื” แสดงค าสั่งเพ่ิมเตมิ  
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์ต่อ 

 

เคร ือ่งเล่นมเีดยี 
 

 
 
มีเดยีของฉัน 
 
หากคุณเลอืกไฟลเ์สยีงหรอืวดิโีอจากโฟลเดอรมี์เดยีของฉัน ไฟล ์
ดงักล่าวจะเล่นโดยใชเ้ครือ่งเล่นมีเดยี 
 
ดูหรอืเปิดไฟลที์คุ่ณถ่ายไวโ้ดยใช ้HMT โดยเขา้ไปทีโ่ฟลเดอร ์
กลอ้ง 
 

 
 
เลอืกไฟลโ์ดยใชค้ าสั่ง “เลอืกรายการ #” ตวัอย่างเชน่ หากตอ้งการ
เลอืกรายการที ่3 ใหพู้ดว่า “เลอืกรายการ 3” 
 
การเล่นไฟลว์ดิโีอในเครือ่งเล่นมีเดยี 

 
 
ค าสั่งเครือ่งเล่นมีเดยีส าหรบัการเล่นวดิโีอ: 
 

ค าสัง่เสยีง  หน้าที ่ 

“ส่งต่อวดิโีอ” กรอวดิโีอไปขา้งหน้า 30 วนิาที 

“เล่นวดิโีอซ า้” กรอวดิโีอกลบัไป 30 วินาที 

“หยุดวดิโีอ” หยุดวดิโีอและกลบัไปยงัหน้าจอโฟลเดอร ์
มีเดยีของฉัน 

“หยุดวดิโีอ
ช ัว่คราว” 

หยุดวดิโีอขณะทีเ่ล่นอยู่  

“เล่นวดิโีอ” เล่นวดิโีอทีห่ยุดไว ้

“เลอืกระดบั
เสยีง 1-10” 

ตัง้ระดบัเสยีงเริม่ตน้ของอุปกรณเ์ป็นค่าใด
ค่าหน่ึง ตวัอย่างเชน่ หากตอ้งการตัง้ระดบั
เสยีงเป็นระดบัที ่3 ใหพู้ดว่า “เลอืกระดบั
เสยีง 3”  

“แสดงความ
ชว่ยเหลอื” 

แสดงค าสั่งเพ่ิมเตมิ  
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เคร ือ่งเล่นมีเดยี ต่อ 
 
การเล่นไฟลเ์สยีงดว้ยเครือ่งเล่นมีเดยี: 
 

 
 

 

 
ค าสั่งเครือ่งเล่นมีเดยีส าหรบัการเล่นเสยีง: 
 

ค าสั่งเสยีง  หนา้ที ่ 

“ส่งต่อเล่นเสยีง” กรอเสยีงไปขา้งหน้า 30 วนิาที 

“เล่นเสยีงซ า้” กรอเสยีงกลบัไป 30 วินาที 

“หยุดเล่นเสยีง” หยุดเล่นเสยีงและกลบัไปยงัหนา้จอโฟลเดอร ์
มีเดยีของฉัน  

“หยุดเล่นเสยีงช ัว่คราว” หยุดเสยีงขณะเล่น  

“เล่นเสยีง” เล่นเสยีงทีห่ยุดไว ้

“เลอืก VOLUME 1-
10” 

ตัง้ระดบัเสยีงเริม่ตน้ของอุปกรณเ์ป็นค่าใดค่าหน่ึง 
ตวัอย่างเชน่ หากตอ้งการตัง้ระดบัเสยีงเป็นระดบั
ที ่3 ใหพู้ดว่า “เลอืกVOLUME 3”  

“แสดงความชว่ยเหลอื” แสดงค าสั่งเพ่ิมเตมิ 
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์ต่อ 
 

การลบไฟลจ์ากตวัจดัการไฟล ์
 
คุณสามารถลบไฟลไ์ดจ้ากโฟลเดอรมี์เดยีของฉัน เอกสารของฉัน 
หรอืรูปภาพของฉัน 
 
หากตอ้งการลบไฟลห์รอืลบหลายไฟล ์
ขัน้ที ่1: ไปทีโ่ฟลเดอรมี์เดยีของฉัน/เอกสารของฉัน/รูปภาพของฉัน 
 

 
 
ขัน้ที ่2: พูดว่า “ตวัเลอืกอืน่ ๆ” 
 

 
 
ขัน้ที ่3: พูดว่า “โหมดแกไ้ข” จะแสดงหนา้จอแกไ้ขพรอ้มตวัเลอืก
ใหเ้ลอืกไฟลห์รอืเลอืกหลายไฟล ์
 

 
 

ขัน้ที ่4: หากตอ้งการเลอืกไฟลใ์ดไฟลห์น่ึง ใหใ้ชห้มายเลขของไฟล ์
น้ัน ๆ ตวัอย่างเชน่ คุณสามารถพูดว่า “เลอืกรายการ 3” เพ่ือเลอืก
ไฟลที์ ่3 หรอื “เลอืกรายการ 5” เพ่ือเลอืกไฟลที์ ่5 
 

 
 
ขัน้ที ่5: ท าซ า้หากตอ้งการเลอืกหลายไฟล ์
 

 
 
ขัน้ที ่6: หากตอ้งการเลอืกไฟลท์ัง้หมด ใหพู้ดว่า “เลอืกรายการ
ทัง้หมด” 
 

 
 
  



 
คู่มือผูใ้ช ้HMT-1Z1 
 

RealWear, Inc. ลขิสทิธิ ์2019 66 

การลบไฟล ์ต่อ 
 
ขัน้ที ่7: หากตอ้งการลบไฟลที์เ่ลอืกไว ้ใหพู้ดว่า “ลบทีเ่ลอืก” และ 
“ยืนยนั” 
 

 
 

 
 

ขัน้ที ่6: หากตอ้งการยกเลกิค าสั่งลบและเก็บไฟลไ์วด้งัเดมิ ใหพู้ดว่า 
“ยกเลกิ” 
 

 
 
รายการค าสั่งตวัเลอืก 
 

ค าสั่งเสยีง  หนา้ที ่ 

“เรยีงตามไฟล ์” เปิดไฟลโ์ดยเรยีงตามเมนูย่อย 

“โหมดแกไ้ข” เปิดไฟลโ์ดยแกไ้ขตามเมนูยอ่ย 

 
เอกสารของฉัน - รายการค าสั่งโหมดแกไ้ข 
 

ค าสั่งเสยีง  หนา้ที ่ 

“ตวัเลอืกอืน่ ๆ” เปิดแผงตวัเลอืก 

“เลอืกรายการ 1”,  
“เลอืกรายการ 2” … 

เลอืกรายการตามหมายเลข 

“เลอืกรายการ
ทัง้หมด” 

เลอืกรายการทัง้หมด 

“ลบทีเ่ลอืก” ลบรายการทีเ่ลอืกไว ้

“ยืนยนั” ยืนยนัการลบรายการทีเ่ลอืกไว ้
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์ต่อ 

 

กลอ้งถ่ายรูป 
 

 
 
กลอ้งถ่ายรูปเป็นแอปพลเิคช ัน่เพ่ือการถ่ายภาพและวดิโีอแบบไม่
ตอ้งใชมื้อ 
 
ในหนา้จอหลกัหรอืในหน้าโปรแกรมของฉัน ใหพู้ดว่า “กลอ้งถ่ายรูป” 
เพ่ือเปิดใชแ้อปพลเิคช ัน่กลอ้งถ่ายรุป เม่ือเปิดใชง้านกลอ้งถ่ายรูป ระบบ
จะแสดงภาพโดยรอบจากขอ้มูลภาพของกลอ้ง HMT บนหน้าจอของ 
HMT 
 
 
 

 
 
หนา้จอของกลอ้งมีการตัง้ค่าและการควบคุมแบบเต็มรูปแบบ 
 

• บนัทึกวดิโีอ 

• ถ่ายภาพ 

• ไฟล ์

• ดูตวัอย่าง 
• ระดบัการรบัแสง 
• ระดบัการซูม 

• อตัราส่วนภาพ 

• ความละเอยีดของภาพ 

• ความละเอยีดวดิโีอ 

• อตัราเฟรม 

• การป้องกนัภาพสั่นไหว 

• โฟกสัดว้ยตนเอง 
• ฟิลดมุ์มมอง 
• ไฟฉายกลอ้ง 

 
  



 
คู่มือผูใ้ช ้HMT-1Z1 
 

RealWear, Inc. ลขิสทิธิ ์2019 68 

กลอ้งถ่ายรูป ต่อ 
 

บนัทกึวดิโีอ 
 
เริม่ถ่ายวดิโีอโดยพูดว่า “บนัทึกวดิโีอ” 
 

 
 
พูด “หยุดการบนัทึก” เพ่ือหยุดบนัทึกวดิโีอ 
 

ถ่ายภาพ 
 
ถ่ายภาพโดยพูดว่า “ถ่ายภาพ” 
 

 
 

ไฟลข์องฉัน 
 
พูด “ไฟลข์องฉัน” เพ่ือเขา้ถงึไฟลที์จ่ดัเก็บไวบ้นอุปกรณ ์
 

 
 

ดูตวัอย่าง 
 
เม่ือถ่ายภาพหรอืวดิโีอ จะแสดงตวัอย่างบรเิวณมุมบนดา้นขวาของจอ 
 

 
 
เปิดตวัอย่างดว้ยการพูดว่า “ดูตวัอย่าง” เม่ือหนา้ต่างตวัอย่าง
ปรากฏ 
 
ตวัอย่างภาพ: 
 

 
 
ตวัอย่างวดิโีอ: 
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กลอ้งถ่ายรูป ต่อ 
 
ระดบัการรบัแสง 
 
เพ่ือการปรบัแต่งใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มมากขึน้ สามารถ
ปรบัระดบัการรบัแสงขณะเคลือ่นไหวไดง้่าย ๆ โดยการพูดว่า  
“ระดบัการรบัแสงลดลง 2” 

 
 

 
 

ระดบัการซมู 
 
ส าหรบัแอปพลเิคช ัน่อืน่ทีใ่ชง้านกลอ้ง ใหพู้ดว่า “การซูมระดบั #” 
เพ่ือปรบักลอ้งตามทีคุ่ณเลอืก 
 

 
 

ตวัเลอืกอืน่ ๆ 
 
การพูดว่า “ตวัเลอืกอืน่ ๆ” จะแสดงการตัง้ค่าของกลอ้งเพ่ิมเตมิซึง่
เป็นประโยชนต์่อการปรบัแต่งและการปรบัค่าอุปกรณใ์หเ้หมาะสม 
 

 
 
ตวัเลอืกอืน่ ๆ ในแอปกลอ้งถ่ายภาพมีดงันี:้ 

• อตัราส่วนภาพ 

• ฟิลดมุ์มมอง 
• ความละเอยีดของภาพ 

• ความละเอยีดวดิโีอ 

• อตัราเฟรม 

• การป้องกนัภาพสั่นไหว 
 

อตัราส่วนภาพ 
 
การพูดว่า “อตัราส่วนภาพ” จะชว่ยใหคุ้ณสามารถเปลีย่นสลบัไปมา
ระหว่างการตัง้ค่าอตัราส่วนการถ่ายภาพทัง้สองแบบ 
 

 
 
ใหพู้ดว่า “16 ต่อ 9” หรอื “4 ต่อ 3” เพ่ือเปลีย่นการตัง้ค่า 
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กลอ้งถ่ายรูป ต่อ 
 
สาขาดู 
 
การพูดว่า “สาขาดู” จะเปลีย่นสลบัไปมาระหว่างมุมมองแบบกวา้ง
และแบบแคบ 
 

 
 

ความละเอยีดของภาพ 
 
การพูดว่า “ความละเอยีดของภาพ” จะชว่ยใหคุ้ณสามารถเปลีย่น
สลบัไปมาระหว่างตวัเลอืกความละเอยีดของภาพได ้
 

 
 
พูดว่า “สูง” หรอื “ต ่า” เพ่ือเปลีย่นโหมด 
 

 
 

ความละเอยีดวดิโีอ 
 
การพูดว่า “ความละเอยีดวดิโีอ” จะชว่ยใหคุ้ณสามารถเปลีย่นสลบั
ไปมาระหว่างตวัเลอืกความละเอยีดของวดิโีอได ้
 

 
 
พูดว่า “สูง” หรอื “ต ่า” เพ่ือเปลีย่นโหมด 
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กลอ้งถ่ายรูป ต่อ 
 

อตัราเฟรม 
 
การพูดว่า “อตัราเฟรม” จะชว่ยใหคุ้ณสามารถเปลีย่นสลบัอตัรา
เฟรมทีจ่ะใชใ้นการถ่ายวดิโีอไปมาได ้ 
 

 
 
พูดว่า “15”, “25” หรอื “30” เพ่ือเลอืกอตัราเฟรมทีต่อ้งการ 
 

การป้องกนัภาพสั่นไหว 
 
การพูดว่า “การป้องกนัภาพสั่นไหว” จะเปิด/ปิดฟังกช์นัการป้องกนั
ภาพสั่นไหวในตวั เม่ือใชง้านค าสั่งนี ้จะเกดิการชดเชยการ
เคลือ่นไหวในวดิโีอท าใหล้ืน่ไหลมากยิง่ขึน้ 
 

 
 
ค าสั่งกลอ้งเพ่ิมเตมิสามารถดูไดด้ว้ยการเปิดแผงความชว่ยเหลอื 

 
 

• “โฟกสัดว้ยตนเอง” 
• “เปิดไฟฉาย” 

• “ปิดไฟฉาย” 
 

โฟกสัดว้ยตนเอง 
 
การพูดว่า “โฟกสัดว้ยตนเอง” จะท าใหส้ามารถเปลีย่นโฟกสัไดด้ว้ย
ตนเอง  
 

 
 
เม่ือเปิดใชง้าน คุณสามารถก าหนดจุดโฟกสัโดยการพูดว่า “จุด
โฟกสั#”... “จุดโฟกสั#” ตวัอย่างเชน่ หากตอ้งการโฟกสัทีจุ่ดที ่6 
ใหพู้ดว่า “จุดโฟกสั 6” 
 

 
 
พูดว่า “โฟกสัอตัโนมตั”ิ เพ่ือกลบัไปใชง้านฟังกช์นัโฟกสัอตัโนมตั ิ
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กลอ้งถ่ายรูป ต่อ 
 
เปิดไฟฉาย/ปิดไฟฉาย/ไฟฉายอตัโนมตัิ 
 
ไฟฉายทีเ่ป็นค่าเริม่ตน้จะปิดอยู่ สามารถดูค าสั่งไฟฉายไดใ้นเมนู
แสดงความชว่ยเหลอื 
หากตอ้งการเปิดไฟฉาย ใหพู้ดว่า “เปิดไฟฉาย” หากตอ้งการปิดไฟ
ฉาย ใหพู้ดว่า “ปิดไฟฉาย” 
ไฟฉายอตัโนมตัจิะใชเ้ซนเซอรร์บัแสงของกลอ้งในการตรวจจบัว่า
จ าเป็นตอ้งใชไ้ฟฉายหรอืไม่ ใหพู้ดว่า “แฟลชอตัโนมตั”ิ เพ่ือเปิดใช ้
งาน หากตอ้งการปิดไฟฉายอตัโนมตั ิใหพู้ดว่า “เปิดไฟฉาย” หรอื 
“ปิดไฟฉาย” 
 

ค าสั่งเสยีง  หนา้ที ่ 

“บนัทึกวดิโีอ” เริม่บนัทึกวดิโีอ 

“ถ่ายภาพ” ถ่ายภาพ 

“ไฟลข์องฉัน” เปิดไฟล ์

“ดูตวัอย่าง” เปิดรูปภาพหรอืวดิโีอทีถ่่ายไว ้
ล่าสุดได ้ขณะแสดงรูปย่อขนาด
ตวัอย่าง  

“ระดบัการรบัแสงลดลง
สอง”, “ระดบัการรบั
แสงลดลงหน่ึง”, “ระดบั
การรบัแสงศูนย”์, 
“ระดบัการรบัแสง
เพ่ิมขึน้หน่ึง”, “ระดบั
การรบัแสงเพ่ิมขึน้
สอง”  

ปรบัระดบัการเปิดรบัแสง หนา้จอ
จะแสดงผลการปรบัระดบัการ
เปิดรบัแสงทนัที ค่าเริม่ตน้ของ
ระดบัการรบัแสงคอื 0 

“การซมูระดบัหน่ึง”, 
“การซมูระดบัสอง”, ..., 
“การซมูระดบัหา้” 

ปรบัระดบัการซมู 

“ตวัเลอืกอืน่ ๆ” เปิดแผงตวัเลอืกกลอ้ง 

“โฟกสัดว้ยตนเอง” เปลีย่นโหมดโฟกสัเป็นแบบ
ก าหนดเอง 

“โฟกสัอตัโนมตั”ิ เปลีย่นโหมดโฟกสัเป็นแบบ
อตัโนมตั ิ

“เปิดไฟฉาย” เปิดไฟฉาย 

“ปิดไฟฉาย” ปิดไฟฉาย 

 

เมนูตวัเลอืกกลอ้งถ่ายรูป 
 

ค าสั่งเสยีง  หนา้ที ่ 

“อตัราส่วนภาพ” เปิดเมนูย่อยการตัง้ค่าส าหรบั
อตัราส่วนภาพ 

“สาขาดู” เปิดเมนูย่อยการตัง้ค่าส าหรบัมุมมอง 

“ความละเอยีดของ
ภาพ” 

เปิดเมนูย่อยการตัง้ค่าส าหรบัความ
ละเอยีดของภาพ 

“ความละเอยีด
วดิโีอ” 

เปิดเมนูย่อยการตัง้ค่าส าหรบัความ
ละเอยีดของวดิโีอ 

“อตัราเฟรม” เปิดเมนูย่อยการตัง้ค่าส าหรบัอตัรา
เฟรม 

“การป้องกนัภาพสั่น
ไหว” 

เปิดเมนูย่อยการตัง้ค่าส าหรบัการ
ป้องกนัภาพสั่นไหว 
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์ต่อ 

 

การควบคุม 
อปัเดตส ำหรับรุ่นที่ 10.4.0 เแลว้ 
 

 
 
คุณสามารถเขา้ถงึแผงควบคุมจากหนา้จอใดก็ได ้หากตอ้งการ
เขา้ถงึแผงควบคุม ใหพู้ดว่า “การควบคุม”  
 
การควบคุมออกแบบดว้ยการรวมตวัของการควบคุมดว้ยเสยีงและ
การเคลือ่นไหวของศรีษะ  
 
 
 

เรยีกดูการควบคุมทีใ่ชโ้ดยทั่วไปโดยการหนัศรีษะไปทางดา้นซา้ย
หรอืดา้นขวา จากน้ันพูดชือ่รายการทีคุ่ณตอ้งการปรบัค่า 
 
โปรดทราบไวว่้ารายการต่าง ๆ สามารถใชง้านไดแ้ละสามารถเลอืก
ไดแ้มจ้ะไม่ไดอ้ยู่ในบรเิวณที่มองเห็นได  ้
 
การควบคุมสามารถควบคุมอุปกรณไ์ดด้งัต่อไปนี:้ 
 

  
เมา้ส ์
 

  
หมุนอตัโนมตั ิ
 

  
ปุ่มค าสั่ง 
 

  
Power Options 
 

  
บลูทูธ 
 

  
เครอืข่ายไรส้าย 
 

  
ไฟฉาย 
 

  
ความสว่าง 
 

  
Volume 
 

  
ไมโครโฟน 
 

  
โหมดส ี
 

  
ค าสั่ง 
 

 
Help Command 
 
 

http://www.realwear.com/
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การควบคุม ต่อ 
 

  
เมา้ส ์
 
การพูดว่า “เมาส ์” จะเปิด/ปิดการใชง้านเมาสที์เ่ลือ่นตามการ
เคลือ่นไหวของศรีษะ เม่ือใชง้านค าสั่งนีแ้ลว้ ใหใ้ชค้ าสั่ง “คลกิเมาส ์” 
หากตอ้งการเลอืกรายการ 
 

 
 

 
 

  
หมุนอตัโนมตั ิ
 
การพูดว่า “หมุนอตัโนมตั”ิ จะสลบัการเปิด/ปิดการหมุนของหนา้จอ 
 

 

  
ปุ่มค าสั่ง 
 
การพูดว่า "ปุ่มค าสั่ง" 
ชว่ยใหคุ้ณสามารถสลบัผลลพัธข์องการกดปุ่มการกระท าระหว่างโห
มด "หนา้จอหลกั" และ "จบัเสยีง" 

 
 

  
POWER OPTIONS 
 
การพูดว่า “POWER OPTIONS” จะท าใหส้ามารถเขา้ถงึ
ตวัเลอืกการจดัการพลงังาน “POWER DOWN”, “REBOOT”, 
“SLEEP NOW” และ “HOTSWAP” 
 

 
 

 
บลูทูธ 
 
การพูดว่า “บลูทูธ” ชว่ยใหคุ้ณสามารถเลอืก “เปิดการใชง้าน” หรอื 
“ปิดการใชง้าน” บลูทูธ รวมทัง้การเขา้ถงึ “การตัง้ค่าบลูทูธ” เพ่ือ
จบัคู่กบัอุปกรณที์เ่ปิดใชง้านบลูทูธอื่น 
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เครอืข่ายไรส้าย 
 
การพูดว่า “เครอืข่ายไรส้าย” ชว่ยใหคุ้ณสามารถ “เปิดการใชง้าน” 
หรอื “ปิดการใชง้าน” WiFi รวมทัง้การเขา้ถงึ “การตัง้ค่าเครอืข่ายไร ้
สาย” ส าหรบัการเชือ่มต่อกบัเครอืข่าย WiFi 
 

 
 

  
ไฟฉาย 
 
การพูดว่า “ไฟฉาย” จะสลบัการเปิด/ปิดไฟฉายในตวั 
 

 
 

  
ความสว่าง 
 
การพูดว่า “ความสว่าง” ชว่ยใหคุ้ณสามารถเปลีย่นการตัง้ค่าความ
สว่างในระบบได ้ใหพู้ดว่า “ตัง้ค่าระดบั 1-10” เพ่ือเปลีย่นการตัง้ค่า
ความสว่าง 
 

 
 

  
VOLUME 
 
การพูดว่า “VOLUME” ชว่ยใหคุ้ณสามารถปรบัการตัง้ค่าระดบัเสยีง
ในระบบได ้ใหพู้ดว่า “ตัง้ค่าระดบั 1-10” เพ่ือปรบัการตัง้ค่าเสยีง 
 

 
 
 

  
ไมโครโฟน 
 
การพูดว่า “ไมโครโฟน” จะสลบัการเปิด/ปิดฟังกช์นัการปิดเสยีง
อตัโนมตั ิเม่ือเปิดใชง้าน หากอุปกรณห์ยุดน่ิงโดยไม่พบการ
เคลือ่นไหวเป็นระยะเวลา 30 วนิาที อุปกรณจ์ะหยุดฟังค าสั่งเสยีง 
 

 
 

  
โหมดส ี
 
การพูดว่า “โหมดส”ี จะสลบัระหว่างโหมดสอี่อนและโหมดสเีขม้ 
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การควบคุม ต่อ 
 

  
ค าสั่ง 
 
การพูดว่า “ค าสั่ง” จะสลบัระหว่างการใชง้านค าสั่งกบัการใชง้าน
ค าสั่งโดยอา้งองิจากระบบคลาวด ์โปรดทราบว่าการใชง้านค าสั่งยงั
ไม่พรอ้มใชง้านส าหรบัภาษาในระบบทัง้หมด ดงัน้ันอาจตอ้ง
เชือ่มต่อ WiFi 
 

 
 

  
HELP COMMAND 
 
การพูดว่า “HELP COMMAND” จะสลบัการเปิด/ปิดการมองเห็น
ไอคอน “แสดงความชว่ยเหลอื” ซึง่สามารถมองเห็นไดใ้นหลายหนา้
ตามค่าเริม่ตน้ แมจ้ะปิดการใชง้าน แต่ค าสั่งสากลอย่าง “แสดงความ
ชว่ยเหลอื” จะยงัคงมีอยู่และสามารถใชง้านได  ้
 

 
 

รายการค าสั่งการควบคุม 
 

ค าสั่งเสยีง หนา้ที่ 

“เมาส ์” สลบัการเปิด/ปิดการใชง้านเมาสที์เ่ลือ่นตาม 
การเคลือ่นไหวของศรีษะ 

“หมุนอตัโนมตั”ิ สลบัการเปิด/ปิดการหมุนของหนา้จอ 

“ปุ่มค าสั่ง” สลบัโหมดจบัเสยีง 

“POWER 
OPTIONS” 

เขา้ถงึตวัเลอืกการจดัการพลงังาน 

“บลูทูธ” เปิดหรอืปิดการใชง้านบลูทูธ 

“เครอืข่ายไรส้าย” เปิดหรอืปิดการใชง้าน WiFi 

“ไฟฉาย” เปิด/ปิดไฟฉาย 

“ความสว่าง” ปรบัความสว่างหนา้จอ 

“VOLUME” ปรบัระดบัเสยีงของอุปกรณ  ์

“ไมโครโฟน” สลบัการเปิด/ปิดฟังกช์นัการปิดเสยีงอตัโนมตั ิ

“โหมดส”ี สลบัโหมดสอี่อนและโหมดสเีขม้ 

“ค าสั่ง” สลบัระหว่างการใชง้านค าสั่งกบัการใชง้านค าสั่ง 
โดยอา้งองิจากระบบคลาวด ์

“HELP 
COMMAND” 

เปิด/ปิดการมองเห็นไอคอน “แสดงความ
ชว่ยเหลอื” ในทุกหนา้ที่แสดงไอคอนดงักล่าว
ตามค่าเริม่ตน้ 
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การควบคุม ต่อ 
 

ปุ่ มค าสั่ง 
หากตอ้งการจดัการปุ่มค าสั่งดงักล่าว ใหไ้ปทีเ่มนูการควบคุม ซึง่จะท าใหผู้ใ้ช ้HMT 
สามารถเปลีย่นแปลงผลลพัธไ์ดด้ว้ยการคลกิปุ่มค าสั่งเพียงคร ัง้เดยีว 
ตามค่าเริม่ตน้แลว้ การจดัการปุ่มค าสั่งจะอยู่ในเมนูการควบคุมแต่สามารถตัง้ใหอ้ยู่ในโหมดหนา้จอหลกัได ้
ซึง่หมายความว่าการกดทีปุ่่มค าสั่งจะน าผูใ้ชก้ลบัไปยงัหนา้จอหลกั น่ีเป็นฟังกช์นัของปุ่มค าสั่งเพียงฟังกช์นัเดยีวตัง้แต่ผลติภณัฑ ์HMT-1 รุน่แรก 
 
พูดว่า "ปุ่มค าสั่ง" ในขณะทีอ่ยู่ในเมนูการควบคุม จะเป็นการเปิดใชง้านตวัเลอืกใหแ้ก่ผูใ้ช ้HMT 
ขอ้ความและตวัเลอืกดา้นล่างของค าสั่งปุ่มค าสั่งคอืการตัง้ค่าในปัจจุบนั ซึง่มีสองตวัเลอืกดว้ยกนัไดแ้ก่ "หนา้จอหลกั" และ "จบัเสยีง" 
จากตวัอย่างดา้นบน สถานะปัจจุบนัคอืหน้าจอหลกัและอาจมีการเลอืกค าสั่ง "จบัเสยีง" 
 
เม่ือก าหนดค่าใหอ้ยู่ในโหมดจบัเสยีงการกดปุ่มค าสั่งจะเป็นการเลอืกปิดหรอืเปิดความสามารถในการก าจดัเสยีงรบกวนของ HMT 
ซึง่จะท าใหเ้สยีงรบกวนภายนอกถูกตดัออกจากการสือ่สารหรอืบนัทึกเสยีงและวิดโีอ การกดปุ่มค าสั่งหน่ึงคร ัง้จะเขา้สู่โหมดจบัเสยีง 
(และปิดใชง้านการก าจดัเสยีงรบกวน) โดยจะแสดงเป็นค าเตอืนบนหนา้จอในขณะทีไ่ม่สามารถรบัค าสั่งดว้ยการเคลือ่นไหวและค าสั่งเสยีงได ้
หากกดปุ่มดงักล่าวอกีคร ัง้หน่ึงจะเป็นการใชง้านการก าจดัเสยีงรบกวนอกีคร ัง้และคนืค่าการใชค้ าสั่งเสยีงดว้ย 
ค าสั่งเสยีงจะถูกปิดใชง้านเน่ืองจากเสยีงทีเ่ล็ดลอดจากจบัเสยีงทีไ่ม่ใชเ่สยีงรบกวนมกัจะท าใหเ้รยีกใชค้ าสั่งทีไ่ม่ตอ้งการได  ้
 

 

 
 

ค าสั่งเสยีง หนา้ที่ 

“หนา้จอหลกั” เม่ือกด จะเป็นการตัง้ค่าใหปุ่้มค าสั่งไปยงัหนา้จอหลกั 

“จบัเสยีง” เม่ือกด จะเป็นการตัง้ค่าใหปุ่้มค าสั่งเปิดโหมดจบัเสยีง 
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การจดัการพลงังาน 
 
ตวัเลอืกพลงังานชว่ยใหคุ้ณสามารถเขา้ถงึฟังกช์นัการจดัการโดยใชค้ าสั่งเสยีง 
หมายเหตุ: เน่ืองจากไม่สามารถถอดแบตเตอรีข่อง HMT-1Z1 ไดฟี้เจอรเ์ปลีย่นอุปกรณข์ณะเครือ่งท างานอยู่จงึไม่สามารถใชง้านได ้ 
 
วธิเีขา้ถงึตวัเลอืกพลงังาน: 
 
พูดว่า “การควบคุม” จากน้ัน “POWER OPTIONS” ไม่ว่าจะอยู่ในหนา้ใดก็ตาม 
 

 
 

 
 
ค าสั่งเสยีงทีพ่รอ้มใชง้านมีตัง้ต่อไปนี:้ 
 

ค าสั่งเสยีง หนา้ที่ 

“POWER DOWN” ปิดอุปกรณ ์HMT 

“REBOOT” รบูีตอุปกรณ ์HMT ใหม่ 

“SLEEP NOW” ใหอุ้ปกรณ ์HMT เขา้สู่โหมดพกั กดปุ่มเปิดเครือ่งเพ่ือใชง้าน 
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การตัง้ค่าไมโครโฟน 
 
การสลบัระหว่างไมโครโฟนดา้นหนา้และดา้นหลงั 
 
ตามค่าเริม่ตน้จะใชง้านไมโครโฟนดา้นหน้า 
 
ไมโครโฟนดา้นหนา้ตดิตัง้บนหน้าจอและมีการตดัเสยีงรบกวนทีมี่
ประสทิธภิาพที่สุด หากใชง้าน HMT โดยพบัหนา้จอไปดา้นหลงั
และอยู่นอกเหนือการมองเห็นของคุณ คุณสามารถใชช้ดุไมโครโฟน
อกีชดุทีต่ดิตัง้ไวใ้นโครงของ HMT ซึง่เรยีกว่าไมโครโฟนดา้นหลงั 
 
สาระส าคญั: ในการสบัเปลีย่นไมโครโฟนดา้นหน้าและดา้นหลงั 
ใหก้ดปุ่มด าเนินการสามครัง้อย่างรวดเรว็  
 
เม่ือใชง้านไมโครโฟนดา้นหลงั จะมีการแจง้เตอืนดว้ยเสยีง และจะ
แสดงขอ้ความบนหน้าจอ 

 
 
เม่ือใชง้านไมโครโฟนดา้นหนา้ จะมีการแจง้เตอืนดว้ยเสยีงอกีหน่ึง
คร ัง้ และขอ้ความจะหายไป 
 

 

การวางแนวหนา้จอ 
 

  
การหมุนหนา้จอ 
 
เม่ืออุปกรณ ์HMT หมุน จอแสดงผลจะหมุนตามโดยอตัโนมตั ิ
สิง่นีจ้ะมีส่วนส าคญัในการปรบัต าแหน่งจอแสดงผลไปยงัตาขา้ง
ซา้ยหรอืขวา 
 

 
 
ขอ้ความแจง้เตอืนจะปรากฏบนจอแสดงผลเพ่ือระบุการเปลีย่นทิศทาง 

 
 
สามารถเปิด/ปิดการหมุนอตัโนมตัไิดใ้น “การควบคุมของฉัน” พูด 
“หมุนอตัโนมตั”ิ เพ่ือตัง้ค่าการเปิด/ปิด 
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การควบคุม ต่อ 
 

ค าเตอืนเกีย่วกบัพลงังาน 
 
HMT จะตรวจจบัค่าแบตเตอรีแ่ละแจง้เตอืนคุณเม่ือมีพลงังานคงเหลอืต ่ากว่า 15 % 
 
หนา้ต่างการแจง้เตอืนจะปรากฏขึน้เม่ือแบตเตอรีต่ ่าลงเหลอื 15 %, 10 %, และ 5 % ซึง่สขีองกราฟิกแบตเตอรีจ่ะแตกต่างกนัในแต่ละระดบั  
 
คุณสามารถปิดค าเตอืนและด าเนินการใชอุ้ปกรณต์่อโดยพูดว่า “ยกเลกิ” 
 
หมายเหตุ: ไม่ไดส้ามารถใชฟี้เจอรเ์ปลีย่นอุปกรณข์ณะเครือ่งท างานอยู่ของ HMT-1Z1 เน่ืองจากไม่สามารถถอดแบตเตอรีข่องรุน่ดงักล่าวได ้ 
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์ต่อ 
 

การแจง้เตอืน 
 
การแจง้เตอืนคอืขอ้ความกระตุน้การด าเนินการทีส่่งมาจากระบบปฏบิตักิารและแอปพลเิคช ัน่ ซึง่เนน้ย า้และส่งต่อขอ้มูลส าคญัถงึผูใ้ช ้HMT 
 
คุณสามารถเขา้ถงึการแจง้เตอืน HMT ไดอ้ย่างง่ายดายไดทุ้กเม่ือ เพียงพูด “แสดงการแจง้เตอืน” 
 
แผงการแจง้เตอืนจะแสดงอยู่ดา้นบนมุมมอง UI ทีก่ าลงัใชง้าน (และจะท าใหภ้าพพืน้หลงัมืดลง) 
หากตอ้งการปิดแผงการแจง้เตอืน ใหพู้ด “ซอ่นการแจง้เตอืน” 
การแจง้เตอืนล่าสุดจะแสดงเป็นรายการ 
 

 
 
การแจง้เตอืนในรายการประกอบดว้ย 
• ทีม่าของการแจง้เตอืน 
• หวัขอ้ 
• การกระตุน้การด าเนินการแบบรวดเรว็ 
• ล าดบัรายการ # 
 
คุณสามารถเปิดการแจง้เตอืนไดโ้ดยการเลอืกรายการ โดยพูดว่า “เลอืกรายการ #” 
เม่ือเลอืกแลว้ ใหพู้ดว่า “OPEN” เพ่ือด ู
เม่ือเปิดดูการแจง้เตอืนแลว้ มุมมองทีมี่รายละเอยีดจะแสดงขึน้มา คุณสามารถด าเนินการบางอย่างไดใ้นมุมมองนี ้เม่ืออยู่ในหน้าแรกและมีการแจง้
เตอืนเขา้มา คุณจะเห็นจ านวนการแจง้เตอืนทีมุ่มบนดา้นซา้ยเพ่ือแจง้เตอืนและเป็นการอา้งองิแบบรวดเรว็ 
 
ค าสั่งเสยีงส าหรบัการแจง้เตอืน 

ค าสั่งเสยีง  หนา้ที ่ 

“แสดงการแจง้เตอืน” เปิดรายการการแจง้เตอืน  

“เลอืกรายการ #”  ดูการแจง้เตอืนเฉพาะ 
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์ต่อ 
 

สแกนบารโ์คด้ 
 
คุณสามารถใชต้วัสแกนบารโ์คด้แบบไม่ตอ้งใชมื้อบงัคบัทีมี่อยู่ใน HMT เพ่ือสแกนบารโ์คด้ได  ้
 
ตวัสแกนรองรบับารโ์คด้ประเภท UPC, EAN, QR โคด้, ดาตา้เมทรกิซ ์และโคด้ 128 
 
เม่ือเปิดใชง้าน ตวัสแกนบารโ์คด้จะสแกนบารโ์คด้ทีร่องรบัโดยอตัโนมตั ิซึง่จะตรวจจบับารโ์คด้และแสดงรายละเอยีดโดยอตัโนมตัเิชน่กนั หนักลอ้ง
ไปยงับารโ์คด้โดยตอ้งแน่ใจว่าบารโ์คด้ทัง้หมดอยู่ในกรอบสีเ่หลีย่มผืนผา้สขีาวมุมมน 
 

 
 

 
 
นอกจากนี ้คุณยงัสามารถสแกน QR โคด้ทีมี่บุค๊มารก์, URL และแอปพลเิคช ัน่โคด้ของ RealWear เพ่ือเปิดดูไดต้ามล าดบั คุณสามารถเปิด/ปิด
ไฟฉายของ HMT โดยพดูว่า “เปิดไฟฉาย” หรอื “ปิดไฟฉาย” เม่ือตวัสแกนบารโ์คด้ก าลงัท างานได  ้
 
เคล็ดลบั: ใชก้ารควบคุมการซมูเพ่ือใหบ้ารโ์คด้อยู่ในกรอบและใหอ่้านไดง้่ายขึน้  
 
ฟังกช์ ัน่ตวัสแกนบารโ์คด้ 

ค าสั่งเสยีง  หนา้ที ่ 

“การซมูระดบั 1 ถงึ 5”  ซมูมุมมองของกลอ้งโดยการตัง้ค่าระดบัเฉพาะตัง้แต่ 1 ถงึ 5  
เชน่ หากตอ้งการซมูถงึระดบั 4 ใหพู้ดว่า “การซูมระดบั 4”  

“เปิด/ปิดไฟฉาย”  เปิด/ปิดไฟฉาย  

 
 



 

 

 
realwear.com 83 

ภาพรวมซอฟตแ์วร ์ต่อ 
 

การตัง้ค่าสวติชบ์ลูทูธโหมด Master/Slave 
 
คุณสามารถเชือ่มต่อ HMT-1 หรอื HMT-1Z1 เขา้กบัอุปกรณบ์ลูทูธอื่น ๆ ไดท้ัง้ในโหมดบลูทูธ Master หรอืบลูทูธ Slave 

• ในโหมด Master อุปกรณ ์HMT จะสามารถเชือ่มต่ออุปกรณอ์อดโิอ เชน่ หูฟงัและล าโพงบลูทูธได  ้

• ส่วนในโหมด Slave อุปกรณ ์HMT จะสามารถเชือ่มต่อมือถอืไดแ้ละจะท าหน้าทีเ่ป็นไมโครโฟน/ชดุหูฟังบลูทูธส าหรบัมือถอื 
 
หากตอ้งการเปลีย่นโหมดบลูทูธ ไปที ่“โปรแกรมของฉัน” แลว้พูดว่า “การตัง้ค่า” 
 

 
 
เลอืกรายการ “REALWEAR” ตามชือ่หรอืเลอืกล าดบัรายการโดยใช ้“เลอืกรายการ #” 
 

 
 
ตรงนีคุ้ณจะเห็นการตัง้ค่าโหมดบลูทูธ ซึง่โหมด Slave ถูกตัง้เป็นค่าเริม่ตน้ หากตอ้งการสลบัระหว่างโหมด Master และ Slave ใหพู้ดว่า 
“โหมดบลูทูธ” 
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ขอ้มูลการเป็นเจา้ของ HMT-1Z1  
 
การสือ่สารประกาศและขอ้ตกลงทางกฎหมายทัง้หมดมีความหมายเป็นภาษาองักฤษ การแปลเป็นภาษาอืน่มีไวเ้พือ่ความสะดวกเท่านัน้ 
หากมีความแตกต่างระหว่างเวอรช์ ัน่แปลและภาษาองักฤษเวอรช์นัภาษาองักฤษจะมีผลบงัคบัเหนือกว่า 
 

รุน่ทีค่รอบคลุม 
 
ขอ้มูลทีร่ะบุ ณ ทีนี่ค้รอบคลุมรุน่ RealWear HMT-1Z1 ดงัต่อไปนี:้ 
T1100S 
 
คุณสามารถดูช ือ่รุน่ไดบ้นหน่ึงในฉลากอุปกรณ ์HMT-1Z1 ทีด่า้นในทา้ยตวัเครือ่ง คุณตอ้งดงึแผ่นรองทีส่ามารถถอดไดเ้พ่ือดูฉลาก หมายเลข
ผลติภณัฑมี์ความยาว 15 ตวัอกัษร  
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ขอ้มูลการเป็นเจา้ของ ต่อ 
 

ค าชีแ้จงดา้นกฎขอ้บงัคบัและการปฏบิตัติามกฎของ HMT-1Z1 
 
ค าเตอืน: การเปลีย่นแปลงหรอืการปรบัแต่งเครือ่งมือนีซ้ ึง่ไม่ไดร้บัการรบัรองการควบคุมมาตรฐานอย่างชดัแจง้จาก RealWear, Inc. จะท าใหส้ิทธิ ์
การใชข้องผูใ้ชเ้ครือ่งมือเป็นโมฆะ 
 

มาตรฐาน FCC 
อุปกรณนี์ส้อดคลอ้งตามส่วน 15 ของกฏ FCC การปฏบิตังิานจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไข 2 ขอ้ดงัต่อไปนี ้(1) อุปกรณนี์จ้ะตอ้งไม่สรา้งการรบกวนที่
เป็นภยั และ (2) อุปกรณนี์จ้ะตอ้งรบัคลืน่รบกวนได ้ซึง่รวมถงึการรบกวนทีอ่าจส่งผลต่อการปฏบิตังิานทีไ่ม่พึงประสงค ์เครือ่งมือนีไ้ดร้บัการ
ทดสอบและด าเนินการตามขอ้จ ากดัทางกฎหมายส าหรบัอุปกรณด์จิทิลัประเภท B ซึง่เป็นไปตามส่วน 15 ของกฏ FCC ขอ้จ ากดัทางกฏหมายนี้
ออกแบบมาเพ่ือมอบความคุม้ครองทีเ่หมาะสมส าหรบัการตดิตัง้เพ่ือการใชง้านในทีพ่กัอาศยั ซึง่ป้องกนัจากการรบกวนทีเ่ป็นภยั เครือ่งมือนีผ้ลติ 
ใช ้และสามารถกระจายคลื่นความถีว่ิทยุได ้รวมถงึอาจสรา้งการรบกวนทีเ่ป็นภยัต่อการตดิต่อสือ่สารทางวทิยุไดห้ากไม่ตดิตัง้และใชง้านตาม
ค าแนะน า อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรบัรองไดว่้าจะไม่เกดิการรบกวนขึน้ระหว่างการตดิตัง้ในบางแห่ง หากเครือ่งมือนีส้รา้งการรบกวนทีเ่ป็น
อนัตรายต่อการรบัคลืน่วทิยุและโทรทศัน ์ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้ากการเปิด/ปิดเครือ่ง ผูใ้ชจ้ะตอ้งพยายามแกไ้ขการรบกวนดว้ยมาตรการอย่าง
ใดอย่างหน่ึงดงันี:้ • เปลีย่นต าแหน่งหรอืยา้ยเสาอากาศรบัสญัญาณ • แยกเครือ่งมือออกจากตวัรบัสญัญาณใหมี้ระยะห่างมากขึน้ • เช ือ่มต่อ
เครือ่งมือเขา้กบัแหล่งจ่ายไฟฟ้าอืน่ และคนละวงจรกบัทีเ่ช ือ่มต่อกบัตวัรบัสญัญาณ • ขอความชว่ยเหลอืจากตวัแทนจ าหน่ายหรอืชา่งวทิยุ/
โทรทศันที์เ่ช ีย่วชาญ 
 
 

ค าเตอืนของ FCC 
1. การเปลีย่นแปลงหรอืการปรบัแต่งใด ๆ ซึง่ไม่ไดร้บัการรบัรองการควบคุมมาตรฐานอย่างชดัแจง้จากผูมี้ส่วนรบัผิดชอบ จะท าใหส้ทิธิก์ารใชข้อง
ผูใ้ชเ้ครือ่งมือเป็นโมฆะ 
2. จะตอ้งไม่วางหรอืใหเ้ครือ่งส่งสญัญาณท างานรว่มกบัเครือ่งส่งสญัญาณหรอืเสาสญัญาณอืน่ ๆ 
3. การใชใ้นชว่งความถี ่5.15-5.25 Ghz จ ากดัการใชเ้ฉพาะในร่มเท่าน้ัน 
 

มาตรฐาน IC — ภาษาองักฤษ 
1. อุปกรณนี์เ้ป็นไปตามมาตรฐาน RSS และไดร้บัการยกเวน้ใบอนุญาตดา้นอุตสาหกรรมของแคนาดา การปฏบิตังิานอยู่ภายใตเ้งือ่นไขสองขอ้
ต่อไปนี้ 
• หา้มอุปกรณนี์้สรา้งการรบกวนและ 
• อุปกรณต์อ้งตอบรบัการรบกวน แมก้ารรบกวนดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิการปฏบิตัิทีไ่ม่พึงประสงคข์องอุปกรณ ์
2. อุปกรณด์จิทิลัประเภท B เป็นไปตาม ICES-003 ของแคนาดา 
3. อุปกรณนี์เ้ป็นไปตาม RSS-310 ของอุตสาหกรรมแคนาดา การปฏบิตังิานอยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีอุ่ปกรณนี์ไ้ม่สรา้งการรบกวนทีเ่ป็นภยั 
4. จะตอ้งไม่วางหรอืใหอุ้ปกรณแ์ละเสาสญัญาณท างานรว่มกบัเครือ่งส่งสญัญาณหรอืเสาสญัญาณอืน่ ๆ  ยกเวน้วทิยุแบบบิวทอ์ินทีไ่ดร้บัการ
ทดสอบ 
5. ฟีเจอรก์ารเลอืกรหสัประจ าประเทศไม่สามารถใชง้านไดส้ าหรบัสินคา้ที่วางตลาดในสหรฐัอเมรกิา/แคนาดา 
 

มาตรฐาน IC — ภาษาฝร ัง่เศส 
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 
• 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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กฎขอ้บงัคบัและการปฏบิตัติามกฎ ต่อ 
 
มาตรฐาน IC — ส าหรบัอุปกรณ ์WLAN ย่านความถี ่5 GHZ 
ค าเตอืน 
1. ย่านความถี ่5,150-5,250 Mhz ใชส้ าหรบัการใชง้านในรม่เท่าน้ัน เพ่ือลดแนวโนม้การรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายแก่ระบบดาวเทียมเคลือ่นทีใ่น
ชอ่งสญัญาณเดยีวกนั 
2. ก าลงัขยายของเสาอากาศสูงสุดทีอ่นุญาตส าหรบัอุปกรณใ์นย่านความถี ่5,250-5,350 MHz และ 5,470-5,725 MHz จะตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้จ ากดั ก าลงัส่งของสญัญาณ 
3. ก าลงัขยายของเสาอากาศสูงสุดทีอ่นุญาตส าหรบัอุปกรณใ์นย่านความถี ่5,725-5,825 MHz จะตอ้งเป็นไปตามขอ้จ ากดั ก าลงัส่งของ
สญัญาณส าหรบัใชง้านแบบจุดต่อจุดและไม่เป็นจุดต่อจุด ตามความเหมาะสม 
4. มุมปรบัเอยีงทีแ่ย่ที่สุดซึง่ยงัเป็นไปตาม ขอ้ก าหนดของหนา้กากประเมินก าลงัส่งทีก่ าหนดไวก้่อนหน้าในส่วน 6.2.2(3) จะตอ้งระบุไวช้ดัเจน 
5. ผูใ้ชค้วรทราบไวว่้า ผูใ้ชข้ ัน้ปฐมภูมิ (เชน่ ผูใ้ชอ้นัดบัตน้) จะไดร้บัการจดัสรรใหใ้ชค้ลืน่เรดารค์วามถีสู่งในย่านความถี ่5,250-5,350 MHz 
และ 5,650-5,850 MHz และคลืน่เรดารเ์หล่านีอ้าจ 91 สรา้งการรบกวนและ/หรอืความเสยีหายใหแ้ก่อุปกรณ ์LE-LAN ได ้ 
 
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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ขอ้มูลการเป็นเจา้ของ ต่อ 
 

ค าประกาศดา้นความสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั 
 

ความสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหภาพยุโรป 
เรา i.safe MOBILE GmbH ขอประกาศว่าเครือ่งมือวทิยุประเภท T1100S สอดคลอ้งกบัค าสั่งควบคุม 2014/53/EU 
 

 
 
ค าประกาศดา้นความสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั 
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ขอ้มูลการเป็นเจา้ของ ต่อ 
 

ขอ้มูลเกีย่วกบัอตัราการซมึซบั (SAR) ของ HMT-1Z1 
 

ค าชีแ้จงการรบัรงัส ี— สหรฐัอเมรกิาและแคนาดา 
อุปกรณนี์เ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดการรบัคลื่นวทิยุของรฐับาล อุปกรณนี์ไ้ดร้บัการออกแบบและผลติไม่ใหมี้การปล่อยพลงังานของคลืน่ความถี่วทิยุ 
(RF) เกดิขดีจ ากดั ซึง่ก าหนดโดยคณะกรรมการกลางก ากบัดูแลกจิการสือ่สารของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา มาตรฐานการรบัรงัสสี าหรบัอุปกรณไ์รส้าย
ใชห้น่วยการวดัผลที่รูจ้กักนัในนาม อตัราการซมึซบั หรอื SAR ขอ้จ ากดั SAR ทีก่ าหนดโดย FCC คอื 1.6 W/kg การทดสอบ SAR จดัขึน้โดยใช ้
ต าแหน่งการปฏบิตังิานมาตรฐานทีย่อมรบัโดย FCC ดว้ยอุปกรณส่์งสญัญาณที่ระดบัพลงังานสูงสุดทีไ่ดร้บัอนุญาตในย่านความถีที่ไ่ดร้บัการทดสอบ
ทัง้หมด โดยไม่ตอ้งรกัษาระยะห่างขัน้ต ่าระหว่างตวัของผูใ้ชก้บัอุปกรณ ์รวมถงึเสาสญัญาณ ในระหว่างสวมใส่ขณะท างานเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้
ก าหนดการรบั RF ในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา ขอ้จ ากดัทีแ่นะน าโดย FCC และ IC เท่ากบั 1.6 W/kg โดยเฉลีย่ต่อเนือ้เยือ่หน่ึง (1) กรมั 
ค่า SAR สูงสุดส าหรบัการใชง้าน HMT-1Z1: 
• ใกลหู้ 1.31 W/kg (1g) 
 

ค าชีแ้จงการรบัรงัส ี— ยุโรป 
ไม่ตอ้งรกัษาระยะห่างขัน้ต ่าระหว่างตวัของผูใ้ชก้บัอุปกรณ ์รวมถงึเสาสญัญาณ ในระหว่างสวมใส่ขณะท างานเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดการ
รบั RF ในยุโรป 
ขอ้จ ากดัทีแ่นะน าโดย RED เท่ากบั 2 W/kg โดยเฉลีย่ต่อเนือ้เยือ่สบิ (10) กรมั 
ค่า SAR สูงสุดส าหรบัการใชง้าน HMT-1Z1: 
• ใกลหู้ 0.34 W/kg (10g) 
 

ค าชีแ้จงการรบัรงัส ี— แคนาดา 
สนิคา้เป็นไปตามขอ้จ ากดัการรบัรงัส ีRF เคลือ่นทีข่องแคนาดา ซึง่ก าหนดไวล่้วงหนา้ส าหรบัสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้และปลอดภยั
ส าหรบัการปฏบิตังิานทีร่ะบุไวใ้นคู่มือนี ้การลดการรบัรงัส ีRF เพ่ิมเตมิสามารถท าไดห้ากเก็บสนิคา้ใหห่้างจากตวัผูใ้ชใ้หม้ากทีสุ่ดหรอืลดพลงังาน
ทีป่ล่อยออกมาหากมีฟังกช์ ัน่การใชง้านนี้ 
 

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. 
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ขอ้มูลการเป็นเจา้ของ ต่อ 

 

การรบัประกนัแบบจ ากดัชว่งและใบอนุญาตซอฟตแ์วรข์อง HMT-1Z1 
 
เกรุณาเยีย่มชม http://realwear.com/terms-of-sale/ ส าหรบัขอ้มูลการรบัประกนัแบบ จ ากดั และซอฟตแ์วรล์ขิสิทธิ ์

  

http://realwear.com/terms-of-sale/
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ค าแนะน าดา้นความปลอดภยั i.Safe ของ HMT-1Z1 
 

 
 

ค าแนะน าเพือ่ความปลอดภยัส าหรบั HMT-1Z1 รุน่ T1100S 
บทน า 
บทน าเอกสารฉบบันีมี้ขอ้มูลและมาตรการดา้นความปลอดภยัทีจ่ะตอ้งตรวจสอบโดยไม่ใหมี้ขอ้ผิดพลาด เพ่ือความปลอดภยัในการใชง้านอุปกรณ์
ภายใตเ้งือ่นไขทีร่ะบุ การไม่ปฏบิตัติามขอ้มูลหรอืค าแนะน านีจ้ะก่อใหเ้กดิผลกระทบรา้ยแรงและ/หรอือาจละเมิดมาตรการควบคุมได  ้
 
โปรดอ่านคู่มือและค าแนะน าเพ่ือความปลอดภยัเหล่านีก้่อนใชอุ้ปกรณ ์หากมีขอ้สงสยัใด ๆ  (ในเรือ่งความผิดพลาดของฉบบัแปลหรอืการพิมพ)์ ให ้
ยึดตามฉบบัภาษาองักฤษ 
 

การใช ้
 
ATEX และ IECEx 
HMT-1Z1 โมเดล T1100S ผ่านการรบัรองเพ่ือน าไปใชง้านในโซน 1 โซน 2 โซน 21 และโซน 22 ตามค าสั่ง 2014/34/EU (ATEX)  
และระบบ IECEx 
 
NEC และ CEC 
HMT-1Z1 โมเดล T1100S ผ่านการรบัรองเพ่ือน าไปใชง้านในหมวด 1 และ 2 ประเภท 1, 2, 3 
 
ผูผ้ลติ 
i. Safe MOBILE GmbH i_Park Tauberfranken 10 
 
97922 Lauda-Koenigshofen; เยอรมนั 
 
ขอ้ผดิพลาดและความเสยีหาย 
ก่อนเขา้สู่พืน้ทีอ่นัตรายทีอ่าจเกดิการระเบิด ตอ้งท าการตรวจสอบความปลอดภยัของอุปกรณ ์
 
หากมีเหตุสงสยัว่าอุปกรณอ์าจเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยั จะตอ้งไม่ใชอุ้ปกรณด์งักล่าวและน าออกจากพืน้ทีอ่นัตรายไวไฟทนัที 
 
จะตอ้งตรวจสอบวดัผลเพ่ือป้องกนัไม่ใหอุ้ปกรณเ์ริม่ท างานใหม่โดยไม่คาดคดิ ความปลอดภยัของอุปกรณอ์าจเป็นอนัตรายไดห้าก ตวัอย่างเชน่ 
 

• อุปกรณท์ างานผิดปกต ิ
• โครงของอุปกรณเ์สยีหาย 
• อุปกรณแ์ตกออกเน่ืองจากน ้าหนักเกนิ 
• เก็บอุปกรณอ์ย่างไม่เหมาะสม 
• ไม่สามารถอ่านเครือ่งหมายหรอืฉลากบนอุปกรณไ์ด  ้

• ค่าต่าง ๆ เกนิขดีจ ากดัทีร่องรบั 
 

หากพบขอ้ผิดพลาดทีแ่สดงบนอุปกรณห์รอืหากสงสยัว่ามีขอ้ผิดพลาด เราขอแนะน าใหส่้งอุปกรณก์ลบัมาทีศู่นยใ์หบ้รกิารทีไ่ดร้บัการรบัรองเพ่ือ
ตรวจสอบ 
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ค าแนะน า i.Safety ต่อ 
 
 
ขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัเกีย่วกบัการระเบิด 

• ในการใชอุ้ปกรณจ์ะถอืว่า ผูป้ฏบิตังิานปฏบิตัติามมาตรการเพ่ือความปลอดภยัทีย่ึดปฏบิตั ิรวมถงึไดอ่้านและท าความเขา้ใจคู่มือผูใ้ช ้
ค าแนะน าเพ่ือความปลอดภยั และเอกสารดา้นความปลอดภยัแลว้ 

• ภายในพืน้ทีอ่นัตรายทีอ่าจก่อการระเบิดตอ้งคลุมสิง่ก่อกวนทัง้หมดใหมิ้ดชดิ 
• ขอ้ยกเวน้คอืแจ็คของหูฟัง สามารถใชแ้จ็กหูฟังเพ่ือเสยีบชดุหูฟังทีร่องรบัภายในพืน้ทีอ่นัตรายไวไฟได  ้
• เพ่ือใหม้ั่นใจในการป้องกนั (IP) ตรวจสอบปะเก็นว่าตรงตามก าหนดและพรอ้มใชง้าน 
• อนุญาตใหมี้การเชือ่มต่อทางกายภาพกบัอุปกรณอ์ืน่ ๆ ภายนอกพืน้ทีอ่นัตรายทีก่่อใหเ้กดิการระเบิดโดยใชส้าย USB ของ i.safe 

PROTECTOR 1.0 หรอือุปกรณอ์ืน่ทีผ่่านการรบัรองจาก i.safe MOBILE GmbH 

• จะตอ้งถอดสายสญัญาณเสยีงออกจากชดุหูฟังหรอือุปกรณใ์ด ๆ ขณะชารจ์ 
• อุปกรณนี์ส้ามารถชารจ์ภายนอกพืน้ทีอ่นัตรายทีก่่อใหเ้กดิการระเบิดโดยใชส้าย USB ของ i.safe PROTECTOR 1.0 หรอือุปกรณ์

อืน่ i.safe MOBILE GmbH 
• ตอ้งชารจ์อุปกรณ ์ณ อุณหภูมิระหว่าง 5°C ... 40°C 
• ผูใ้ชไ้ม่สามารถถอดแบตเตอรีเ่องได ้
• อุปกรณจ์ะตอ้งไม่สมัผสักบักรดหรอืด่างเขม้ขน้ 
• จะตอ้งไม่น าอุปกรณเ์ขา้สู่โซน 0 หรอื 20 

• อุปกรณจ์ะตอ้งไดร้บัการป้องกนัจากผลกระทบทีมี่พลงังานสูง อย่างกระบวนการปล่อยรงัส ีUV เกนิก าหนดและไฟฟ้าสถติสูง 
• อุณหภูมิโดยรอบทีอ่นุญาตคอืระหว่าง -20°C ถงึ +60°C 
• ใชอุ้ปกรณเ์สรมิที่ไดร้บัรองจาก i.safe MOBILE GmbH เท่าน้ัน 
• ไม่อนุญาตใหป้รบัสายคาดศรีษะในพืน้ทีอ่นัตรายไวไฟ 
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