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 One Z1طراز    RealWearجهاز الكمبيوتر اللوحي المثبت على الرأس من  
 
 

 
 

في العالم بدون استخدام  ™Androidأول جهاز كمبيوتر يمكن ارتداؤه من فئة األجهزة اللوحية بنظام  RealWear HMT-1Z1يعد جهاز 
 آمن ذاتيًا. CSA C1/D1و ATEX Zone 1اليدين للعمال الصناعيين، وهو جهاز يثبت فوق الرأس صلب تماًما معتمد وفق معايير 

 
 .األساس لبرامج العمال المتصلة RealWear HMT-1Z1يوفر 

 
 يمكنك استخدامه في البيئات الصناعية الرطبة والمتربة والحارة والخطرة والصاخبة.

 
يمكن تركيبه اختياريًا في خوذات األمان أو تعليقه على قبعات مقاومة الصدمات ويمكن استخدامه مع نظارات السالمة أو نظارات تصحيح 

 النظر. 
 

بوصات. وهي لوحة معلومات  7ط الرؤية مباشرة وتبدو كشاشة كمبيوتر لوحي مقاس تتخذ الشاشة المصغرة عالية الدقة موضعها أسفل خ
 صناعية: موجودة عندما تحتاج إليها وبعيدة عن طريقك عندما ال تريدها. 

 
عن طريق تطبيقات برمجية قوية من شركاء الحلول في أربع فئات أساسية، كل منها ُمحسّن للتحكم الصوتي غير  HMT-1Z1يعمل جهاز 

 ليدوي بشكل تام. وهذا يعني عدم وجود تمرير أو ضغط أو نقر، لكن أوامر صوتية بسيطة فقط. ا
 

عن بُعد، والتنقل عبر المستندات، وسير العمل الموجه، والنماذج المتنقلة وتصور  ةيمكنك استخدام الجهاز إلجراء مكالمات الفيديو الموجه
 بيانات إنترنت األشياء الصناعي.

 
  



 
 HMT-1Z1دليل مستخدم 
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 HMT-1Z1ميزات 
 
 

 
 

 آمن ذاتيًا
 CSA C1/D1و ATEX ZONE 1معتمد من 

 
 

 
 

 بدون استخدام اليدين تماًما
نظام تشغيل يعتمد على الصوت مع التعرف على الكالم المحلي 

 الصاخبة.في المناطق 
 
 

 
 

 صوت قوي
مم لالستخدام مع  3.5مكبر صوت مدمج ومقبس صوت مقاس 

 حماية السمع. أجهزة
 
 

 
 

 إلغاء الضوضاء بشكل ال مثيل له
يكروفونات وخوارزميات أربعة م HMT-1Z1يستخدم جهاز 

 متقدمة لتنفيذ إلغاء الضوضاء قبل التعرف على الصوت.
 
 

 
 

 متوافق مع معدات الحماية الشخصية
مصمم للعمل مع الخوذات الصلبة القياسية وقبعات الحمية من 

 الصدمات ونظارات السالمة.
 
 
 
 

 
 

 بطارية داخلية تكفي لمناوبة عمل كاملة
 ساعات مع االستخدام العادي. 10-8تكفي 

 
 

 
 

 شاشة لالستخدام في الهواء الطلق
 يمكن مشاهدتها في ضوء الشمس الساطع.

 
 
 

 
 

 مقاومة المياه
IP66 - .محمية ضد األمواج الهائجة أو تدفقات الماء القوية 

 
 

 
 

 منع الغبار
IP66 - .حماية كاملة ضد دخول الجزيئات الدقيقة 

 
 

 
 

 مقاومة الصدمات
 متر على الخرسانة من أي زاوية.  2مقاومة الصدمات من مسافة  

 
 

 
 

 مصنعة بمتانة 
 درجة مئوية.  50درجة مئوية إلى +  20-تعمل بصورة تامة من  
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 HMT-1Z1مواصفات منتج 
 

 المنصة والوظائف األساسية
ثمانية   Qualcomm® Snapdragon™ 625 مجموعة الشرائح
 Adreno 506 GPU - OpenGLجيحا هرتز مع  2.0النواة بسرعة 

ES 3.1 وOpenCL 2.0 
 

 التطبيقات المصاحبة
الشريطية )الباركود( متصفح المستندات وكاميرا مع قارئ للرموز 

 ومسجل فيديو ومشغل وسائط
 

 اللغات المدعومة
اإلنجليزية، اإلسبانية، الفرنسية، األلمانية، اإليطالية، البرتغالية،  
 الروسية، الماندرين الصينية، اليابانية، الكورية، التايالندية، البولندية

 

 الذاكرة
 2جيجا بايت / ذاكرة وصول عشوائي  16ذاكرة تخزين داخلية سعة 
جيجابايت  64)تدعم البطاقات سعة    MicroSDجيجابايت / فتحة بطاقة  

 بحد أقصى(
 

 نظام التشغيل
Android 8.1.0 (AOSP)  واجهة +WearHF™ بدون استخدام اليدين 

 

  االتصال والحساسات
 

Bluetooth 
BT 4.1 LE  )طاقة منخفضة( 

 

Wi-Fi 
802.11 a/b/g/n/ac –  جيجاهرتز 5جيجاهرتز و 2.4بقدرة 

 

 النظام العالمي لتحديد المواقع والموقع
 GLONASS ،A-GPSالنظام العالمي لتحديد المواقع، 

 

IMU 
9-DOF   ،مقياس تسارع ثالثي المحاور، مقياس المغنطيسية(

 وجيروسكوب )أداة تحديد االتجاه((، الثبات المحسن للبرامج
 

  البطارية
 

 السعة
 مللي أمبير قاببلة إلعادة الشحن 3400ليثيوم أيون بسعة 

 

 عمر البطارية
 ساعات( مع االستخدام العادي. 10-8مناوبة عمل كاملة )

 

  المادية الخصائص 
 

 الوزن
 جم  430

 
 المتانة

، واختبار  MIL-STD-810Gو IP66آمن ذاتيًا، متوافق مع معايير 
 السقوط من ارتفاع مترين 

 
 المفاتيح المخصصة

 مفتاح التشغيل، مفتاح اإلجراء المحدد للتطبيق
 

 المنافذ 
 micro-USBمم، منفذ  3.5منفذ صوت 

 

 الذراع المفصلي
ليناسب كل مقاسات الرأس، ومتوافق مع العين  يمكن ضبطه بست طرق  

 اليسرى أو اليمنى، ويقلب الشاشة بعيدًا أثناء عدم االستخدام
 

  لوحة إظهار
 

 النوع
درجة مع ضبط بؤري   20بت ذات مجال رؤية    24ملونة    LCDشاشة  

بوصة قطريًا ومصممة لرؤيتها في   0.33ثابت لمسافة متر، مقاس 
 الخارج

 

 الدقة
WVGA (854x480) 

 

 الصوت
 

 الميكروفون
 ميكروفونات رقمية مع إلغاء الضوضاء النشط 4

ديسيبل من الضوضاء   95التعرف على الصوت بدقة حتى عند مستوى  
 الصناعية العادية

 

 السماعة
 ديسيبل داخلي 91مكبر صوت بقدرة 

 

  الوسائط المتعددة
 

 الكاميرا
ميجابكسل، وضبط  16تثبيت الصورة البصري رباعي المحاور بدقة 

 LED( مع مصباح PDAFبؤري تلقائي الكتشاف الطور )
 

 الفيديو
  VP8برامج الترميز:   إطاًرا في الثانية. 30بمعدل  1080pحتى 

 H.265 HEVCو H.264ودعم تشفير األجهزة لتنسيق  VP9و
 

  الملحقات
 

 الملحقات المصاحبة
مع "صندوق أمان" خطي  Micro-USBئط، وكابل شحن شاحن حا

 لحماية الشحن، وحزام علوي، ومسند رأس خلفي
 

 اختياري 
مشابك قبعة صلبة، سماعة رأس لحماية السمع مع وسادة أذن آمنة ذاتيًا 

 33( عند مستوى NRR( بقدرة حد من الضوضاء )IS)معتمدة من 
، حقيبة حمل ناعمة، حقيبة حمل شبه صلبة، أحزمة علوية  ديسيبل

 Micro SDومساند خلفية بديلة، قبعة صلبة، بطاقة 
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 مقدمة: فهم األجهزة اآلمنة ذاتيًا واستخدامها في المواقع الخطرة
 

 الخلفية
طراًزا من جهاز الكمبيوتر القابل لالرتداء على الرأس المتين الحائز على جوائز لألغراض الصناعية يطلق عليه اسم  RealWearأطلقت 

HMT-1Z1 ويعتبر .HMT-1Z1 ."آمنًا ذاتيًا"  
 

 مقدمة
فسها التي يجب استخدامها. رغم كتابة الكثير عن تشغيل المعدات بأمان، إال أنه لم يكن هناك الكثير من النشرات المكتوبة حول المعدات ن

 ويحاول هذا المستند الفني أن يشرح ببساطة معنى أن المنتج آمن ذاتيًا، ونوع الشهادات الالزمة لتقليل خطر أي انفجار بشكل فعال. ويعد
  اختيار المعدات المعتمدة المناسبة للوظيفة المناسبة مهمة هامة لكل مشتر.

 

 إخالء مسؤولية الشركة 
 الورقة كدليل تمهيدي ويجب الحصول على المستندات والخبرات األخرى المطلوبة التخاذ قرارات الشراء النهائية.تُستخدم هذه 

 

 ما معنى آمن ذاتيًا؟
تمثل السالمة الذاتية نهج تصميم يجعل المعدات آمنة لالستخدام في المواقع الخطيرة. ويُقصد بالمواقع الخطرة المناطق التي توجد فيها 

دام سوائل قابلة لالشتعال أو غازات أو أبخرة أو غبار قابل لالحتراق بكميات كافية إلنتاج انفجار أو حريق. وفي المواقع الخطرة، يجب استخ
 المعدات المصممة خصيًصا للحماية من البيئات التي يحتمل أن تكون متفجرة. وتسمى هذه األجهزة التي يمكن استخدامها في البيئات القابلة

رية، إلى  النفجار دون التسبب في انفجار "األجهزة اآلمنة ذاتيًا". وتعتمد تقنية التصميم اآلمن ذاتيًا على الحد من الطاقة، الكهربائية والحرال
 مستوى من أدنى المطلوب إلشعال خليط جوي خطرة محدد.

 

 ؟االنفجارماذا يعني 
شديدة، ويصاحبها عادة توليد درجات حرارة عالية وإطالق غازات. ويجب االنفجار هو زيادة سريعة في حجم وإطالق الطاقة بطريقة 

 توافر ثالثة عناصر للتسبب في انفجار: 

 
 : ثالثة عناصر مطلوبة لحدوث انفجار0الشكل 

 

 . مصدر اإلشعال1
مصدر اإلشعال عبارة عن عنصر يمكن أن يتسبب في حدوث حريق أو انفجار. ويعد اللهب المكشوف والشرر والكهرباء الساكنة واألسطح 

 الساخنة مصادر إشعال ممكنة.
 المواد القابلة لالشتعال. 2

 المواد القابلة لالشتعال هي الغازات والسوائل والمواد الصلبة التي ستشتعل وتواصل االحتراق في الهواء إذا تعرضت لمصدر إشعال.
 . العامل المؤكسد3

موجودًا بكمية كافية مع المادة القابلة العامل المؤكسد نوع من المواد الكيميائية حيث يلزم أن يحترق الوقود. ويجب أن يكون العامل المؤكسد  
 (.O2لالشتعال إلنتاج خليط متفجر. ويعتبر العامل المؤكسد األكثر شيوعًا هو الهواء )

وتعتبر الصناعات مثل المصافي والمصانع الكيماوية ومتاجر الطالء والمطاحن وصوامع الدقيق والصهاريج ومرافق التنظيف ومرافق  
 لالشتعال والسوائل والمواد الصلبة األماكن األكثر عرضة لحدوث االنفجارات بشكل متكرر.تعبئة الغازات القابلة 

 

 ؟كيفية القضاء/الحد من احتمال حدوث انفجار
كما ذكر أعاله، يجب توافر ثالثة عناصر للتسبب في انفجار. وفي حالة التخلص من أحد هذه العناصر، فلن يحدث اإلشعال. وفي المواقع 

يمكن التخلص من المواد القابلة لالشتعال والعوامل المؤكسدة بشكل مؤكد. لذلك، من الممكن أن يؤدي تثبيط االشتعال لجو الخطرة، ال 
 محتمل االنفجار إلى التخلص من الخطر عند المصدر. ويحد الجهاز اآلمن ذاتيًا من الطاقة الكهربائية عند المصادر االشتعال المحتملة في

http://www.realwear.com/
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حتى في ظل ظروف )األعطال( غير الطبيعية   -)المكونات الساخنة ومصادر الشرر( إلى مستويات منخفضة لدرجة أنه  الدوائر الكهربائية  
 ال توجد احتمالية إلشعال الطاقة الكهربائية في جو متفجر. -
 

 كيف يمكن معرفة ما إذا كانت المعدات آمنة قانونيًا الستخدامها في المواقع الخطرة؟
تج آمن ذاتيًا مجموعة صارمة من االختبارات التي وضعها الخبراء في مجال السالمة. وتعتبر المنتجات التي تتوافق يجب أن يجتاز أي من

 مع هذه المعايير وتجتاز هذه االختبارات "معتمدة كآمنة ذاتيًا". 
؛ وتسمى الوكالة ATEXمى الشهادة األوروبية  توجد العديد من الوكاالت المختلفة المعتمدة المرخص لها التي تعتمد المعدات اآلمنة ذاتيًا. وتس

. IECEx؛ ويطلق على موفر عام للشهادة في جميع أنحاء العالم CSA، وتسمى الوكالة الكندية األكثر شهرة ULاألمريكية األكثر انتشاًرا 
 وفة.ويجب اعتماد أي معدات يتم استخدامها في المواقع الخطرة بواسطة أحد هذه األنظمة والوكاالت المعر

 

 ؟ ATEXماذا تعني 
ATEX " اختصار لعبارةATmosphere EXplosible وفي الوقت نفسه، تعد ."ATEX  2014/34االسم المختصر للتوجيه األوروبي/EU 

 بشأن طرح المعدات والمكونات وأنظمة الوقاية الكهربائية والمكيانيكية المضادة لالنفجار في السوق.
وأجهزة التحكم وأجهزة التنظيم المصممة لالستخدام خارج األجواء التي يحتمل أن تكون متفجرة، لكنها مطلوبة تغطي كذلك أجهزة السالمة  

 ألجل التشغيل اآلمن للمعدات وأنظمة الوقاية أو تسهم في تشغيلها فيما يتعلق بمخاطر االنفجار. 
وتكون مصحوبة  CEفي السوق إال إذا كانت تحمل عالمة  EU/2014/34ال يجوز طرح المعدات وأنظمة الوقاية التي تندرج تحت التوجيه 

قد  بشهادة المطابقة الخاصة بالمفوضية األوروبية التي تؤكد تلبية متطلبات الصحة والسالمة األساسية وأن إجراءات تقييم المطابقة المتبعة
 تها.تمت مراعا

 

 تصنيف المناطق
، فإن المنطقة التي يحتمل أن تكون متفجرة هي مساحة يمكن أن يصبح فيها الجو متفجًرا بسبب الظروف المحلية EU/2014/34  وفقًا للتوجيه

أبخرة أو و/أو التشغيلية. ويُعّرف الجو المتفجر بأنه خليط مع هواء، في ظل ظروف جوية، من مواد قابلة لالشتعال في شكل غازات أو 
رة رذاذ أو غبار ينتشر فيه االحتراق، بعد حدوث االشتعال، إلى الخليط غير المحترق بأكمله. وفي أمريكا الشمالية، تم تحديد المواقع الخط

 تقليديًا من خالل مجموعة من الفئات واألقسام على النحو التالي:
 

 غاز / بخار / رذاذ -خطر 

باستمرار   موجود  جر يتكون من خليط مع هواء من مواد خطرة على شكل غاز أو بخار أو رذاذمكان يتواجد فيه جو متف 0المنطقة 
 أو لفترات طويلة أو بشكل متكرر

مكان من المرجح أن يحدث فيه جو عادي متفجر يتكون من خليط مع هواء من مواد خطرة في شكل غاز أو بخار أو  1المنطقة 
 التشغيل العادي من حين آلخر في رذاذ

مكان من غير المرجح أن يحدث فيه جو عادي متفجر يتكون من خليط مع هواء من مواد خطرة في شكل غاز أو بخار  2المنطقة 
 تشغيل العادي، لكن إذا حدث، فإنه يستمر لفترة قصيرة فقط في ال رذاذ أو

 

 
 

 : تصنيف المناطق للغاز / البخار / الرذاذ1الشكل 
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 مناطق، بناًء على درجة اإلطالق. 3يتم تصنيف غيوم الغبار في المنطقة المتفجرة )أعلى من الحد األدنى للتركيز القابل لالنفجار( إلى 
 

 مسحوق / غبار -خطر 

باستمرار أو لفترات طويلة أو  الغبار القابل لالحتراق في الهواءمكان يتواجد فيه جو متفجر على شكل سحابة من  20المنطقة 
 .بشكل متكرر

من المحتمل أن تحدث في التشغيل   مكان يوجد فيه جو متفجر على شكل سحابة من الغبار القابل لالحتراق في الهواء 21المنطقة 
 .العادي من حين آلخر

سحابة من غبار القابل لالحتراق في الهواء من غير المرجح أن يحدث في مكان يوجد فيه جو متفجر على شكل  22المنطقة 
 التشغيل العادي لكن، في حالة حدوثه، سيستمر لفترة قصيرة فقط. 

 

 
 : تصنيف المنطقة للغبار/المسحوق القابل لالحتراق2الشكل 

 
 ؟IECExما معنى 

 (IECExنظام اللجنة الكهروتقنية الدولية إلصدار الشهادات للمعايير المتعلقة بالمعدات لالستخدام في األجواء المتفجرة )نظام 
في العديد من مخططات االعتماد  IEC. وتُستخدم معايير IECنظاًما تطوعيًا يوفر وسيلة مقبولة دوليًا إلثبات االمتثال لمعايير  IECExويعد 

 لدعم االمتثال الوطني، مما يلغي الحاجة في معظم الحاالت إلى اختبارات إضافية. IECExالوطنية، وبالتالي، يمكن استخدام شهادة 
 

 IECExفوائد 
" إلى إعادة اختبارها وإعادة اعتمادها وفقًا للمعايير المناسبة لذلك Exنظًرا ألن الدول تعمل وفقًا لمعايير مختلفة، غالبًا ما تحتاج معدات "

بشكل كبير من الحاجة إلى إعادة االختبار وإصدار الشهادات من خالل االمتثال   IECEx. ويقلل مخطط  البلد، مما يضيف إلى تكلفة المعدات
 الدولية، وبالتالي يجعل التجارة الدولية أسهل وأسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. IECلمعايير 

 
 IECExعملية 
، وعلى هذا  Test Laboratories (ExTL)و IECEx (ExCB)تين، هيئتا اعتماد مقبول Sira Certification Serviceو CSA Groupتمثل 

 .IECEx (CofC)وشهادة مطابقة    IECEx (ExTR)النحو، يمكن تقييم أي منتج وفقًا للمعايير ذات الصلة، مما يؤدي إلى تجميع تقرير اختبار  
 

 
 النموذجية IECExو ATEX: عالمات 3الشكل 
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 ؟CSAما معنى 
جمعية المعايير الكندية. وتحظى المنظمة، جمعية المعايير الكندية الدولية، باالعتراف بها في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا.  CSAتعني 

 وعلى غرار شركات االعتماد األخرى، تختبر المنتجات االستهالكية والتجارية لمعرفة كيفية استجابتها لمواقف وأنواع معينة من التآكل.
، التي تقسم المواقع الخطرة إلى فئات NECجمعية المعايير الكندية التصنيف نفسه للمواقع الخطرة المنصوص عليها بواسطة تستخدم 

ى أنها  وأقسام. وتعادل جمعية المعايير الكندية أيًضا المناطق األوروبية، التي تعادل األقسام. على سبيل المثال، في أمريكا الشمالية، قد تر
". ويمكن رؤيتها مختصرة في شكل 1، المنطقة 1"، بينما في أوروبا، سترى أنها مذكورة تحت "الفئة 1، القسم 1لفئة مذكورة تحت "ا

"C1/D1" أو "C1D1" أو "C1-D1 ." 
 

 ؟NEC500ما معنى 
إلى  NEC500المتحدة. ويشير    ( معياًرا معتمدًا إقليميًا للتركيب اآلمن للمعدات الكهربائية في الوالياتNECيمثل القانون الوطني للكهرباء )

ف الموقع الخطير )المصنف( على أنه منطقة يمكن أن تنشأ فيها إمكانية نشوب حريق أو انفجار بسبب وجود NECفي  500المادة  . ويُعرَّ
الممكن أن تمثل األقواس غازات أو أبخرة قابلة لالشتعال أو لالحتراق، أو غبار قابل لالشتعال، أو ألياف/برادة قابلة لالشتعال بسهولة. ومن  

 501أساسًا لتطبيق المادة  500الكهربائية والشرر واألسطح الساخنة أو أي منها مصدًرا لالشتعال في مثل هذه البيئات. وتوفر المادة 
التي تلي   - اآلمنة ذاتيًا(  )النظم 504)مواقع الفئة الثالثة(، والمادة  503)مواقع الفئة الثانية(، والمادة  502)مواقع الفئة األولى(، والمادة 

 مباشرة. 500جميعها المادة 
على التوالي. ويحددها ويصفها في  503و 502و 501خواص قابلية االشتعال في الفئات األولى والثانية والثالثة في المواد  NECينظم 
اقع الخطرة والمواد ذات الصلة التي تليها األساس لجميع أعمال المو 500ذلك أيًضا وتصفه(. وتعتبر المادة  OSHA)تُعّرف  500المادة 

 )انظر الشكل(.
 
 

يتم تحديد قابلية اشتعال السوائل القابلة لالحتراق من خالل نقطة االشتعال. وتمثل نقطة االشتعال درجة  
الحرارة التي تولد عندها المادة كمية كافية من البخار لتشكيل خليط قابل لالشتعال. وتحدد نقطة االشتعال 

إذا كانت هناك حاجة إلى تصنيف منطقة ما. وقد تتسم مادة ما بدرجة حرارة اشتعال تلقائي منخفضة ما  
نسبيا، لكن إذا كانت نقطة اشتعالها أعلى من درجة الحرارة المحيطة، فقد ال تحتاج المنطقة إلى تصنيف. 

، فيجب تصنيف وعلى العكس من ذلك، في حالة تسخين نفس المادة ومعالجتها فوق نقطة اشتعالها
 المنطقة لتصميم نظام كهربائي مناسب، حيث ستشكل حينها خليطًا قابالً لالشتعال.

 
 األقسام والمناطق والمجموعات

إلى أقسام أخرى. تشير األقسام  NECفي قانون  503و 502و 501و 500يتم تقسيم مواقع المواد 
 والمناطق ببساطة إلى ثبات ومستوى الخطر أو أيهما. 

 
 
 
 

 يوجد قسمان وثالث مناطق:
 

 الخطر مستمر 0أو المنطقة  1القسم 

 الخطر متقطع 1أو المنطقة  1القسم 

 الخطر موجود فقط في ظل الظروف غير الطبيعية 2أو المنطقة  2القسم 

 

 التوالي. وتشير ببساطة إلى نوع الخطر بعبارات عامة:على  3والفئة  2والفئة  1الفئة  -توجد ثالث فئات للمواقع الخطرة 
 

 الخطر عبارة عن بخار قابل لالشتعال 1الفئة 

 الخطر غبار قابل لالشتعال 2الفئة 

 الخطر ألياف قابلة لالشتعال 3الفئة 

 

 يتم تصنيف كل غاز كيميائي أو بخار يستخدم في الصناعة ضمن مجموعة غاز.

 500 المادة: 4 لشكلا
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 NECمجموعات الغاز والغبار لنظام أقسام قانون 

 المواد التمثيلية المجموعة المنطقة

 األستيلين أ 2و 1الفئة األولى، القسم 

 
 الهيدروجين ب

 
 اإلثيلين ج

 
 البروبان د 

 فقط( 1الغبار المعدني، مثل المغنيسيوم )القسم  فقط( 1هـ )القسم  2و 1الفئة الثانية، القسم 

 
 الغبار الغني بالكربون، مثل الكربون والفحم  و

 
 الغبار غير الموصل، مثل الدقيق والحبوب والخشب والبالستيك غ

األلياف/المواد الطيارة القابلة لالشتعال، مثل الوبر القطني والكتان والحرير  ال يوجد 2و 1الفئة الثالثة، القسم 
 الصناعي

األستيلين والهيدروجين )يعادل الفئة األولى، المجموعتان أ وب في قانون  IIC 2و 1و 0المنطقة 
NEC) 

 
IIB+H2 الهيدروجين 

 (NEC)يعادل الفئة األولى، المجموعة ب في قانون 

 
IIB اإلثيلين 

 (NEC)يعادل الفئة األولى، المجموعة ج في قانون 

 المغنيسيومالغبار الموصل، مثل  IIIC 22و 21و 20المنطقة 
 (NEC)يعادل الفئة األولى، المجموعة هـ في قانون 

 
IIIB الغبار غير الموصل، مثل الدقيق والحبوب والخشب والبالستيك 

 (NEC)يعادل الفئة األولى، المجموعتان "و" و"ز" في قانون 

 
IIA لالشتعال، مثل الوبر القطني والكتان والحرير  الطيارةالقابلة األلياف/المواد

 الصناعي
 (NEC)يعادل الفئة الثالثة في قانون 

 الميثان فقط( IECاألولى ) المناجم العرض إلطالق الغاز السام

 

 NEC: مجموعات الغاز والغبار لنظام أقسام قانون 0الجدول 
 

مجموعة غاز نظام المنطقة األكثر صرامة. ويمكن إشعال المواد الخطرة في غاز هذه المجموعة بسهولة جدًا في  IICتمثل المجموعة 
. وتعتبر المعدات التي تحمل IIAو  IIBمناسبة أيًضا للمجموعتين   IICالواقع. وتعتبر المعدات التي تحمل عالمة باعتبارها مناسبة للمجموعة  

. وفي حالة وضع عالمة على IICلكنها ليست مناسبة للمجموعة  IIAمناسبة أيًضا للمجموعة  IIBوعة عالمة باعتبارها مناسبة للمجم
 IICو IIBو IIA، فهي مناسبة لجميع المجموعات الفرعية Ex e II T4المعدات، على سبيل المثال، 

 

ها في خطة الموقع للمناطق المصنفة. وتتشكل يجب إعداد قائمة بكل المواد المتفجرة الموجودة في المصفاة/المجمع الكيميائي وإدراج
مجموعة غاز نظام المنطقة  IICالمجموعات المذكورة أعاله بترتيب قدرة المادة على االنفجار في حالة إشعالها، حيث تمثل المجموعة 

مة إلشعال المادة عن طريق الطاقة أو األقل قابلية. وتشير المجموعات أيًضا إلى مقدار الطاقة الالز IIAاألكثر قابلية لالنفجار والمجموعة 
 األقل لمجموعات غاز نظام المنطقة.  IICأكبر قدر من الطاقة والمجموعة  IIAالتأثيرات الحرارية، حيث تتطلب المجموعة 
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 تصنيف درجة الحرارة
السطح أو أي أجزاء معدات كهربائية قد يوجد اعتبار مهم آخر هو تصنيف درجة حرارة المعدات الكهربائية. ويجب اختبار درجة حرارة 

% من درجة حرارة االشتعال الذاتي للغاز أو البخار المحدد في المنطقة التي سيتم استخدام  80تتعرض لألجواء الخطيرة بحيث ال تتجاوز 
 المعدات فيها.

 
 سيكون تصنيف درجة الحرارة على ملصق المعدات الكهربائية أحد ما يلي )بالدرجة المئوية(:

 

 الدولي الواليات المتحدة األمريكية بالدرجة المئوية 
(IEC بالدرجة المئوية ) 

 ألمانيا بالدرجة المئوية 
 وقت قصير -مستمرة 

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   
 

 
 : تصنيف درجة الحرارة1الجدول 

 
 ؟1، المنطقة 1ما معنى الحصول على شهادة الفئة األولى، القسم 

 ATEXوجهاز  1من الفئة األولى والقسم  CSAيتم منح أي جهاز مصمم للمواقع التي توجد فيها أبخرة قابلة لالشتعال بشكل مستمر شهادة 
. ويمكن استخدام هذه األجهزة المعتمدة في البيئات التي يحتمل أن يحدث فيها جو متفجر يتكون من خليط مع هواء من المواد 1المنطقة 

ل غاز أو بخار أو رذاذ في التشغيل العادي من حين آلخر. قد يكون من الواضح اآلن أن التعيين الصحيح مهم للغاية ألسباب الخطرة في شك
تتعلق بسالمة العمال. ويمكن أن يؤدي الفشل في تعيين منتج بشكل صحيح إلى إصابة أو كارثة مميتة، وإلحاق أضرار جسيمة بكل من 

ي تداعيات قانونية أو مخاطر أخرى. وبالطبع، ال يتم الحصول على هذه الشهادة إال بعد اختبار شامل وصارم المرافق والموارد، والتسبب ف
 من قِبل أطراف ثالثة مستقلة ولديها الخبرة.

 
ويمكن استخدامه بأمان في هذه المواقع   1، المنطقة  1، القسم  1أول جهاز حوسبة يمكن ارتداؤه معتمد من الفئة    RealWear HMT-1Z1يعد  

 :RealWear HMT-1Z1الخطرة. وفيما يلي الشهادات الحالية التي حصل عليها جهاز 
 

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  المجموعات أ، ب، ج، د، 1، القسم 1الفئة ،T4 
 ، المجموعات هـ، و، ز1، القسم 3و 2الفئة 

 
 (2018مايو  25)اعتباًرا من  RealWear: شهادات 2الجدول 
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 RealWearعملية اعتماد األمان الذاتي لشركة 
 

يعد تصنيع منتج آمن ذاتيًا والتصديق على استخدامه في المواقع الخطرة في جميع أنحاء العالم مهمة تتسم بالمهارة والصعوبة. وقد عقدت  
RealWear  شراكة مع خبراء الصناعة فيi.safe MOBILE  لتطوير منتجRealWear HMT-1Z1  .وتدمج واعتمادهi.safe MOBILE 

ي تطوير المنتج، وهي أيًضا عضو في لجان المعايير ذات الصلة. ولتلبية جميع متطلبات الحماية من االنفجار، جميع المعايير الدولية ف
منتجاتها من األلف إلى الياء، بحيث يستطيع المستخدمون في جميع أنحاء العالم التأكد من استخدام تكنولوجيا  i.safe MOBILEتطور 

والذي تم اعتماده  RealWear HMT-1Z1واختبرت  i.safe MOBILEوقد طورت المعايير الحالية. االتصاالت عالية الجودة المتوافقة مع 
لضمان تلبية المنتجات لجميع المتطلبات الخاصة بكل بلد. ولم يكن  NEC500و IECExو ATEXمن قبل الهيئات الشهيرة التي تم إخطارها 

 باألمر الهين واستغرق إنجازه أكثر من عامين. RealWearتحقيق أعلى مستوى من االعتماد الذي وصلت إليه 
 

 المراجع
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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 نظرة عامة - 10اإلصدار  HMTجهاز 
 

 دام اليدين مصمم خصيًصا لزيادة اإلنتاجية.برنامج آمن بدون استخ
 أكثر أمانًا. أسرع. أذكى.

 

البرنامج الوحيد المصمم خصيًصا للبيئات القاسية أو الخطرة حيث يستخدم   -  Android 8الذي يعمل بنظام    -  HMTلجهاز    10يعد اإلصدار  
لتوفير وظائف آمنة ومأمونة، مع االنتقال بعدم استخدام اليدين إلى  10العمال أيديهم لتنفيذ أعمال أكثر اتصااًل وأمانًا. تم تحسين اإلصدار 

 آفاق جديدة لإلنتاجية واالتصال.
 

وجعله أكثر قوة. وتتمثل الترقية الرئيسية في عملية   HMT، تم تحسين التجربة العامة والوظائف، ما زاد من قدرات جهاز 10مع اإلصدار 
والشكل والمظهر واألمان، وتشمل نظام كاميرا جديدًا تماًما ومحسّنَا. وتوفر وظيفة الكاميرا الجديدة إصالح شاملة وتحسين قابلية االستخدام  

للقوى العاملة المتصلة مزيدًا من التحكم الدقيق مما يؤدي إلى تحول أسرع للفحص والتفتيش البصريين عندما تكون سالمة وامتثال عملك 
 على الخط األمامي أكثر أهمية.

 

، مما يؤدي إلى تحسين تجربتك الكلية دون استخدام اليدين RealWear Foresight Cloudاألساس لتطبيق    HMTلجهاز    10دار  يضع اإلص
 مع الحفاظ على اتصالك اآلمن بالبيانات في الخدمة السحابية.

 

 تحسين االستخدام 
 التركيز على سهولة االستخدام واإلنتاجية.إعادة تصميم واجهة االستخدام ولوحة المفاتيح ونظام إدارة الملفات، مع 

 

 Android 8.1أمان قوي مع نظام التشغيل 
 مع تصحيحات األمان المعتادة وتحديثات البرامج واإلدارة اإلضافية عن بُعد. Android 8.1ترقية نظام التشغيل 

 

  نظام كاميرا أكثر ذكاءً 
 اعيةميزات كاميرا مصممة لإلنتاجية واألداء في البيئة الصن

 

 الوظائف األساسية

 Android 8.1 نظام التشغيل

 My Camera App 2.0 نظام الكاميرا الذكية

 

 سهولة االستخدام

 Myوتتيح قائمة    تستخدم واجهة االستخدام الجديدة حركة الرأس لسهولة التمرير من اليسار إلى اليمين. واجهة استخدام محسنة

Controls   ولوحة مفاتيح الكالم الجديدة للمستخدم إمكانية النظر إلى اليسار أو اليمين وتحديد االختيارات
 باستخدام صوته.

 تجربة مستخدم محّسنة مع تخطيط وألوان شاشة أفضل وتصميم شامل لفلسفة أكثر اتساقًا.
    األساسية مثل اإلشعارات.  Androidوصول أفضل إلى قدرات  

 إيماءات رأس أفضل عند فعل ذلك أكثر فعالية من األوامر الصوتية اإليماءات

 يمكن وضع العالمة التجارية على الملصق األبيض حسب احتياجات عملك التخصيص

 إعادة تصميم واجهة االستخدام بالكامل الملفات
 تصفح عبر أحجام عالية من الملفات من خالل بنية وقدرة فرز أفضل

 أسماء الملفات الكاملة قراءة 
 صور مصغرة أكبر

 تحديد موقع الملفات بشكل أسرع من أي وقت مضى

 إعادة تصميم كاملة للوحة مفاتيح بدون استخدام اليدين مع اإليماءات والصوت بما في ذلك: لوحة المفاتيح
 لوحة مفاتيح قياسية

 دون نطق األحرف بصوت عال    إدخال كلمة المرور بدون استخدام اليدين  Secure Entryيتيح وضع  
 إمالء كامل لتحسين اإلنتاجية 
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 األمان

 Android 8.1أمان  

 2018مستوى تصحيح األمان في ديسمبر 
 يوًما  90تحديثات تصحيح األمان المستهدفة في غضون 

 االمتثال لسياسات أمن تكنولوجيا المعلومات الحالية للشركة
 RealWearتحديثات البرامج العادية من 

 لواجهة برمجة التطبيقات للمطورين  27دعم المستوى 
 

 التخصيص والتكوين

 المركزي  WearHFتكوين 
يمكن تخزين القيم والتفضيالت االفتراضية في  تخصيص وتكوين مستوى نظام التشغيل ومستوى التطبيق.  

   تحديثها أو إدارتها لتسهيل النشر والدعم مساحة تكوين مشتركة وتحديثها أو  

 RealWear Foresight Cloudيمكن إدارتها بالكامل بواسطة   الخدمات السحابية

 يمكن تعديل أو تحسين سالسل اللغة الديناميكية والفردية بواسطة المسؤولين اللغة

 المزيد من اللغات
 لغة  12اإلجمالي إلى تمت إضافة اللغات التايلندية والبولندية ليصل  

 (OTAيمكن تحديث اللغات عبر األثير ) 
 

   نظام الكاميرا األكثر تقدًما للبيئات القاسية 

 يمكنك السيطرة والتحكم في جميع الميزات مع الحفاظ على يديك خاليتين للعمل بدون استخدام اليدين للصناعة

 الفيديوالمعاينة الفورية للصور ومقاطع   المعاينة

   " MY MEDIA" و" My PHOTOS" إلى " MY CAMERAتجربة سلسة من "  تجربة أكثر سالسة

 تحسين األداء في بيئات ومواقف اإلضاءة المنخفضة األداء في اإلضاءة المنخفضة

 نطاق زاوية عريضة أو نطاق قياسي (FOVمجال الرؤية ) 

 الضبط البؤري والتعريض
نقاط في اإلطار اللتقاط األرقام التسلسلية في   9البؤري والتعريض على واحدة من يمكن تثبيت الضبط  

 ظروف اإلضاءة غير المثالية 

 تثبيت الصور والفيديو
لقطات أكثر قابلية لالستعمال عند االنتهاء من العمل وعندما تكون دقة الصور والفيديو مطلوبة لالمتثال 

 والتفتيش والتوجيه عن بُعد

Flashlight يمكن التحكم في وظائف المصباح اليدوي مباشرة من تطبيق الكاميرا 

 أدوات التحكم الجديدة 
 )المزيد من الخيارات(

 مستوى التعريض •
 أداة التحكم في المصباح •
 4:3و 16:9نسبة العرض إلى االرتفاع  •
 دقة الصورة: عالية ومنخفضة •
 دقة الفيديو: عالية ومنخفضة  •
 30، 25، 15معدل اإلطارات:  •
 تثبيت الفيديو: تشغيل أو إيقاف التشغيل •
 معاينة الصورة •
 الضبط البؤري اليدوي •
 مجال الرؤية: ضيق وعريض •
 الوصول المباشر إلى صورك •

 الضبط الضيق
تكبير/تصغير محّسن لتوفير المزيد من التكبير   يحسن من رؤية الكاميرا عند استخدامها مع قبعة بيسبول. 

 ةلألهداف الصغيرة أو البعيد

 يتم التقاط العرض الكامل لطريقة عرض الكاميرا  اإلعدادات العريضة 
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 HMT-1Z1إرشادات السالمة لطراز 
 

 أداء البطارية 
 

 تُستخدم بطارية قابلة إلعادة الشحن إلمداد جهازك بالطاقة. يأتي الجهاز مزودًا ببطارية مضمنة غير قابلة لالستبدال. تجنب استخدام أي
معتمد. استخدم البطارية للغرض المعد له فقط. تجنب استخدام أي شاحن تالف أو بطارية تالفة. إذا تم تفريغ شحن البطارية  شاحن غير 

 بالكامل، فقد يستغرق مؤشر الشحن بضع دقائق قبل ظهوره على الشاشة أو قبل استخدام الجهاز. يتحقق األداء الكامل للبطارية الجديدة فقط
املة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها لدورات متعددة، لكنها ستضعف في النهاية. انزع الشاحن دورات ك 4أو  3بعد 

من القابس الكهربائي ومن الجهاز في حالة عدم استخدامه. تأكد من أنك لم تترك البطارية المكتملة الشحن موصلة بالشاحن. إذا تركت 
 م، فستفقد الشحن بمرور الوقت.البطارية الكاملة الشحن دون استخدا

 
 تحذير: يوجد احتمال للتعرض لخطر االنفجار أثناء الشحن في حالة استخدام بطارية غير صحيحة بدالً من الطراز المحدد.

 
 

 تجنب دائرة القصر
 

ي اتصال مباشر لطرفي ال تقصر دائرة البطارية. قد تحدث دائرة قصر دون قصد عندما يتسبب جسم معدني كعملة، أو دبوس، أو قلم، ف
 (. قد يتسبب حدوث دائرة القصر في األطراف في تلف البطارية أو الجسم المتصل.-البطارية الموجب )+( والسالب )

 
 تجنب درجات الحرارة العالية

 
البطارية وعمرها. سيؤدي ترك البطارية في األماكن الحارة والباردة، كتركها في سيارة مغلقة في الصيف أو الشتاء، إلى تقليل قدرة 

درجات  14-درجة مئوية ) 50درجات مئوية و+ 10-وللحصول على أفضل النتائج، حاول أن تحتفظ بالبطارية في درجة حرارة بين 
درجة فهرنهايت(. قد ال يعمل الجهاز الذي يحتوي على بطارية ساخنة أو باردة لفترة مؤقتة حتى عندما تكون البطارية   122فهرنهايت و

 لشحن. يكون أداء البطارية محدودًا وبخاصة في درجات الحرارة األقل من التجمد بشكل كبير.كاملة ا
 

 التخلص من البطارية 
 

تى ال تتخلص من الجهاز بإلقائه في النار ألنه يحتوي على بطارية مضمنة وقد تنفجر. تخلص من الجهاز وفقًا للوائح المحلية وأِعد تدويره م
نفايات منزلية. ال تفكك الخاليا أو البطاريات أو تفتحها أو تقطعها. في حالة تسرب البطارية، تجنب مالمسة  أمكن. ال تتخلص منه كأنه

 السائل للجلد أو العينين. في حالة التسرب أو الخطر، اطلب المساعدة الطبية على الفور. 
 

 سالمة الطفل
 

عن متناول أيديهم. فقد يؤذون أنفسهم أو غيرهم، أو يتسببون في تلف الجهاز ال تسمح لألطفال باللعب في الجهاز أو ملحقاته. احفظه بعيدًا 
 أو الملحقات دون قصد. قد يحتوي جهازك أو ملحقاته على أجزاء صغيرة يمكن فصلها وتتسبب في خطر االختناق.

 
 تحذيرات الصحة واألمان

 
أو شاشته فوًرا إذا شعرت بصداع أو دوخة أو دوار أو غثيان. تجنب استخدام جهاز  RealWear HMT-1Z1توقف عن استخدام جهاز 

HMT-1Z1   في أثناء تشغيل أي سيارة. أبِعد ذراع الرافعة تماًما عن مدى البصر في حالة عدم استخدام الشاشة. احرص على اإللمام الشامل
 .HMT-1Z1بأوضاع كل ما يحيط بك في أثناء استخدام جهاز 
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 شادات السالمة واالستخدام إر
 

 أثناء القيادة HMT-1Z1• ال تستخدم 
 مع النظارات واقية للعينين. HMT-1Z1• احرص دائًما على ارتداء 

 • استخدم دائًما عينيك المهيمنة لالستمتاع بمشاهدة مريحة.
 
 

 التخلص من المعدات الكهربائية واإللكترونية القديمة 

 
 

ي إلى أن هذا المنتج وأي تحسينات تحمل هذا الرمز في دول االتحاد األوروب xيشير رمز صندوق القمامة المزود بعجالت وعليه عالمة 
 ال يمكن التخلص منها كنفايات غير مفروزة، وإنما يجب نقلها إلى مجموعة منفصلة بمجرد انتهاء صالحيتها.

 
 التخلص من البطارية 

 

 
 

يرجى التحقق من اللوائح المحلية للتخلص من البطاريات. تجنب وضع البطارية في نفايات البلدية. استخدم مرفق التخلص من البطاريات  
 إن وجد.

 
 إرشادات سماعة الرأس وسماعة األذن

 

 
 

 .للوقاية من احتمال تضرر السمع، ال تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة
 

A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’utilisateur. 
 

 تعليمات السالمة المتعلقة باستخدام الشاحن
 

 تحذير: الستخدام الشاحن اتبع التعليمات التالية:
 تأكد من توصيل قابس الكبل بطريقة صحيحة.  •
 السوائل.احفظ الشاحن بعيدًا عن  •
 في حالة انبعاث أي رائحة غريبة أو صوت غريب من الشاحن، افصله واتصل بالدعم. •
 قبل تنظيف الكبل أو الشاحن، افصله عن مصدر الطاقة. •
  عند استخدام كبل تمديد، تحقق من سالمة الموصل األرضي.  •
 بمجرد اكتمال شحن البطارية.  HMT-1Z1افصل الشاحن عن جهاز  •
 شاحن في المناطق الرطبة. هذا الشاحن مخصص لالستخدام الداخلي فقط.ال تستخدم هذا ال •
 تجنب إدخال أو إزالة القابس بأيد  مبللة. •
 ال تفتح الشاحن. في حالة ظهور أي مشكلة، اتصل بالدعم. •
 ال تقطع الكبل أو تفصله أو تثنيه مكونًا عقدة. •
  وقد يعرض ذلك الكبل للتلف ويتسبب في حريق أو صعق كهربائي. ال تضع أي مواد فوق الكبل قد تتسبب في السخونة الشديدة له. •
 ال تستخدم أي كابل بخالف الكابل األصلي ألنه قد يتسبب في ماس أو صعق كهربائي. •
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    HMT-1Z1اتصال 
 

 RealWear HMT-1Z1نطاقات تردد التشغيل لجهاز 
 

 : EIRPو Wi-Fiفيما يلي تفاصيل نطاق )نطاقات( تردد تشغيل شبكة 
 

 ديسيبل/مللي وات 15.89: 2412-2472
 ديسيبل/مللي وات 17.09: 5180-5320
 ديسيبل/مللي وات 17.37: 5500-5700
 ديسيبل/مللي وات 12.98: 5745-5825

 
 ديسيبل/مللي وات 12.16: 2480-2402هو:  EIRPنطاق تردد تشغيل البلوتوث و

 
 5Gبنطاق  Wi-Fiمعلومات االتصال بشبكة 

 جيجاهرتز على االستخدام الداخلي فقط. 5.35–5.15تقتصر عمليات التشغيل في نطاق 
 

 HMT-1Z1محتويات صندوق 
 

 على:  RealWear HMT-1Z1تحتوي قائمة العناصر الموجودة في صندوق 
 

 ير في الساعة(مللي أمب 3400مع بطارية مثبتة مسبقًا غير قابلة لإلزالة )ليثيوم أيون بقدرة  RealWear HMT-1Z1جهاز 
 مع "صندوق أمان" خطي لحماية الشحن  MicroUSBكابل  •
 حزام يوضع فوق الرأس •
 وسادة رأس خلفية •
 HMT-1Z1دليل البدء السريع لجهاز  •
 

 ، لكن يتم شحنها في صندوق منفصل:HMT-1Z1مواد مرفقة مع شراء 
 HMT-1Z1شاحن حائط إقليمي لجهاز  •
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 HMT-1Z1نظره عامة على جهاز 
 
 

 منظر أمامي 

 
 
 وسادة رأس قابلة لإلزالة .1
 القابل لإلزالةحزام الرأس  .2
 B1الميكروفون  .3
 مفصل الكوع .4
5. Flashlight 
 لوحة شاشة العرض .6
 A1الميكروفون  .7

 ذراع الرافعة  .8
 الكاميرا .9

 مفصل الكوع .10
 MicroSDفتحة بطاقة ذاكرة  .11
 زر اإلجراء  .12
 زر التشيغل .13
B2الميكروفون  .14

 

 
 منظر خلفي

 
 
 
 
 B2الميكروفون  .1
 Micro USBمنفذ بيانات وشحن  .2
 عرض اإلطار  .3
 مقبس الصوت .4
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 التفاصيل - HMT-1Z1نظرة عامة على جهاز 
 

 التشيغلزر 
 

   
 

وستتعلم الحقًا كيفية   ر الصغير والفضي الدائري زر التشغيل.يوجد زران على جانب الذراع المفصلي الجانبي في الجهاز. ويمثل الز
 استخدام هذا الزر لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله أو نقله إلى وضع السكون أو التشغيل.

 

 زر اإلجراء
 

زر اإلجراء هو الزر الكبير المنقوش بجوار زر التشغيل ويستخدم 
ألغراض متعددة. وتعمل نقرة واحدة بمثابة طريقة آمنة من التعطل 

متتالية إلى إلعادتك إلى شاشتك الرئيسية. وستؤدي ثالث نقرات سريعة 
 تبديل مصفوفة الميكروفون بين التكوينات األمامية والخلفية.

وسيؤدي الضغط مع االستمرار على زر اإلجراء إلى فتح قائمة 
Language Select  وسننقلك عبر قائمة اللغات المدعومة. ويمكنك

 تحرير الزر لتحديد لغتك المطلوبة.
 
 
 
 

 
  SDباب بطاقة 

 

 
 

بسعة قصوى تبلغ  FAT32بتنسيق  microSDقة . ويمكنك إدخال بطا001باستخدام مفك برأس فيليبس  MicroSDيمكن فتح باب بطاقة 
 جيجابايت للتخزين المحمول. 64
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 التفاصيل تابع 
 

 غالف الكاميرا
 

 
 

ميجابكسل   16جة. وتتمتع بالقدرة على التقاط صور بدقة  ( در(x)يوجد غالف الكاميرا أعلى الذراع المفصلي ويمكن تحريكه ألعلى وألسفل )
 بكسل. وتتضمن مصباًحا مدمًجا يمكن التحكم فيه بصوتك. 1080ومقاطع فيديو بدقة 

 
 

 ذراع الرافعة
 

يسمح الذراع المفصلي للمستخدم بضبط موضع غالف الشاشة ويسمح 
درجات من الحرية، مما يعني أنه يمكن ضبطه ألعلى  6بالحصول على 

وألسفل ولليسار ولليمين ولألمام والخلف. ويتألف من كتف ومرفق ومفصل 
ل الذراع البشرية(. ويمكن عكس اتجاهه للسماح باستخدامه من معصم )تخي

 جانب المستخدمين الذي يستخدمون العين اليسرى أو اليمنى.
 
 

 
 
 

 
 

 حلقة القفل لمفصل الرسغ
 

هذا هو القفل الصغير على شكل عجلة الذي يُثبت غالف الشاشة في 
 ين غالف الشاشة والذراع المفصلي.مكانه، وهو موجود ب
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 لوحة شاشة العرض
 

شاشة وتعديله حتى يتمكن المستخدم من رؤية يمكن تدوير غالف ال
 بت  24بقدرة  LCDالشاشة بوضوح. وتتكون الشاشة نفسها من شاشة 

درجة وعمق بؤري   20بكسل مع مجال رؤية بزاوية    480×854مقاس  
بوصات.  7بطول متر واحد، مما يعني أنها تبدو مثل شاشة مقاس 

 كمبيوتر لوحي بطول الذراع.
 
 
 
 
 
 
 

 مصفوفة الميكروفون
 

    
 

. تتعامل الميكروفونات األساسية مع إدخال المستخدم، بينما تلغي الميكروفونات HMT-1Z1توجد مجموعتان من الميكروفونات في جهاز 
ي المرجعية الضوضاء الخارجية. وتوجد الميكروفونات األمامية، النشطة بشكل افتراضي، في غالف الشاشة. ويكون الميكروفون األساس

 متجًها ألسفل، بالقرب من فم المستخدم، بينما يكون الميكروفون المرجعي متجًها ألعلى اللتقاط ضوضاء الخلفية والتخلص منها.
 

توجد الميكروفونات الخلفية على جانب الجهاز مقابل الذراع المفصلي. ويجب استخدامها فقط عند االتصال عندما يتم قلب الذراع المفصلي 
 جال رؤيتك.للخلف وخارج م

 
 

 السماعات
 

ديسيبل فوق األذن عند ارتداء الجهاز على   91يوجد مكبر صوت بقدرة  
 أي من الجانبين.
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 Micro-USBمنفذ 
 

 
 

، الموجود بجانب فتحة البطارية، أسفل الغطاء الخلفي على الجانب المقابل micro-USBلجميع عمليات نقل البيانات، يجب أن تستخدم منفذ 
 للذراع المفصلي.

 
 

 مقبس إضافي )سماعات الرأس(
 

 
 

ديسيبل للحد  33بقدرة  RealWearعات أذن عبر هذا المقبس. ونوصي باستخدام سما HMT-1Z1يمكن توصيل سماعات الرأس بـجهاز 
 .USB-C. ويوجد هذا المقبس بجانب منفذ HMT-1Z1من الضوضاء مع جهاز 

 
 

 وسادة الرأس الخلفية 
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زء الخلفي الداخلي للجهاز وتستقر على طول مؤخرة رأسك. وسادة الرأس الخلفية عبارة عن وسادة قابلة للضبط وقابلة لإلزالة توجد في الج

 على قبعة صلبة أو قبعة واقية من الصدمات، فيمكنك اختيار إزالة هذه الوسادة للشعور بالراحة. HMT-1Z1إذا كنت تقوم بتركيب 
 
 

 حزام يوضع فوق الرأس
 

 
 

هذا حزام من خطاف وحلقة قابل للضبط، ويستقر عبر الجزء األمامي العلوي من رأس مرتديه. أيًضا في حالة تركيبه عبر قبعة صلبة أو  
 صدمات، فمن الممكن إزالته.قبعة للحماية من ال
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 HMT-1Z1دليل إعداد 
 

 HMTارتداء جهاز 
 

 وضمان أفضل تجربة ممكنة. HMTسترشدك هذه المقالة إلى كيفية ارتداء جهاز 
 

 تحديد تكوين العين اليسرى أو اليمنى - 1الخطوة 
 

 بحيث تتم محاذاة الشاشة والكاميرا مع الجانب األيسر أو األيمن لرأسك. HMTيمكن إعداد جهاز 

 
  من المهم تحديد عينك المهيمنة، ولفعل ذلك، اتبع اإلرشادات السهلة في هذه المقالة المرتبطة. أوالً،

 بعينك المهيمنة باستخدام الجهاز بصورة أكثر وضوًحا وسهولة. HMTوستسمح مشاهدة شاشة 
 
 

 HMTتحضير جهاز  - 2الخطوة 
 

مع الذراع المفصلي / الشاشة على اليسار أو اليمين، حسب جانب العين المهيمن. وقم بثني الذراع المفصلي   HMTقبل االرتداء، ثبت مستوى  
  " كما هو موضح أدناه.Zبحيث يُكّون شكل "

 

 
  



 

 

 
realwear.com 25 

  تأكد من وجود الملحقات المناسبة للتركيب على الرأس. - 3الخطوة 
 

من الممكن أن تتضمن تلك الملحقات الحزام الفردي أو الحزام الثالثي أو الخوذة الصلبة مع المشابك، أو قبعة الحماية من الصدمات مع 
راجع مقالة ملحقات التركيب للحصول على إرشادات حول كيفية توصيل الجهاز بخيار    الحزام الثالثي، أو قبعة البيسبول مع طقم التركيب.

 التركيب الذي اخترته.
 

 
 
 

 
 HMTارتداء جهاز  - 4الخطوة 

 
مستويًا تقريبًا مع األرض. ويجب وضع حزام الرأس عموديًا، وليس بزاوية، وأن يستقر فوق  ابدأ بوضع الجهاز على رأسك بحيث يكون 

 الجزء العلوي لرأسك.

 
 HMTتركيب جهاز  - 5الخطوة 

 
يجب وضعه على طول منطقة الصدغ  -اضبط حزام الرأس أو غطاء الرأس المثبت بحيث ال يكون الجهاز معلقًا بشكل منخفض للغاية 

 أعلى أذنيك.
 

الشاشة قريبة من خط المنتصف لوجهك، أمام بعد ذلك، حّرك غالف الشاشة إلى موضعه. وللحصول على أفضل تجربة، يوصى بأن تكون  
 عينك وبالقرب منها.
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 ضبط المالءمة - 6الخطوة 
 

تأكد من عدم وضع غالف الشاشة بعيدًا جدًا للخارج أو بعيدًا جدًا 
 أمام عينيك.

 

 
 

حّرك الشاشة باتجاه خط المنتصف بالضغط من الخارج إلى 
 الداخل.

 

 
 

ثم أمسك الذراع المفصلي بيد واحدة وأمسك الجزء الخلفي لجهاز 
HMT ى، ثم ادفع غالف الشاشة إلى الداخل بحيث باليد األخر

 يكون قريبًا من عينيك وأمامها وأسفلها قليالً.

 
 

 HMTتشغيل  - 7الخطوة 
 

على رأسك، اضغط مع االستمرار على  HMTقبل وضع جهاز 
وزر التشغيل هو   زر التشغيل لمدة ثالث ثوان  تقريبًا ثم حرره.

الزر الفضي المستدير على نفس جانب الذراع المفصلي / الشاشة 
 .HMTفي جهاز 

 

 
 

ثانية ستسمع صوتًا عند اكتمال تسلسل   15إلى    10خالل حوالي 
قيد التشغيل اآلن وجاهز  HMTبدء التشغيل. ويصبح جهاز 

 وينبغي أن تكون قادًرا اآلن على رؤية الشاشة. لالرتداء.

 
 الضبط الدقيق - 8الخطوة  
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 من األفضل إمالة وتدوير غالف الشاشة إلجراء تعديالت طفيفة. 

 

 
 

تأكد من تدوير غالف الشاشة بحيث تكون كل أركان الشاشة 
، وغالف HMTوضوح. وأثناء عمل جهاز  األربعة مرئية للعين ب

الرئيسية   HMTالشاشة في موضعه الصحيح، سترى شاشة 
 بأكملها.

 
 

 
 
 

تحذير: إذا لم تكن قادًرا على رؤية المعروض على الشاشة 
تحقق مرة أخرى   -اد الجهاز والشاشة  بوضوح، فراجع كيفية إعد

من تركيب الحزام أو غطاء الرأس، وما إذا كان شاشتك معدة 
 بشكل صحيح لعينك المهيمنة.

 
 

 الضبط الدقيق للكاميرا - 9الخطوة 
 

 
 

عندما تكون جاهًزا الستخدام الكاميرا، ستحتاج إلى إجراء بعض 
التعديالت النهائية بحيث يكون عرض الكاميرا لألمام ودون 

 عوائق.
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 من متصفح الويب عن بعد  HMTتكوين جهاز 
 

 توليد رمز استجابة سريعة للتكوين من متصفح ويب
 

( رمز استجابة سريعة يمكن أن يحتوي على معلومات اإلعداد للغة والمنطقة  My Programs)الموجود في  Configuration Appيمسح 
   بة سريعة.وتتيح صفحة ويب ألي شخص من إنشاء رمز استجا  .WiFiالزمنية والوقت واتصاالت 

 
 إلعداد الجهاز، أكمل اإلجراء التالي:

 
 افتح متصفح الويب في جهاز الكمبيوتر لديك. .1
 http://www.realwear.com/configureأو  realwear.setupmyhmt.comتفضل بزيارة .2
'. First Time Setup' في الصفحة ثم 'Configurationانقر فوق الزر ' .3

' في شريط  Configuration)مالحظة: يمكنك أيًضا النقر فوق الرابط '
 التنقل العلوي:(

'. سوف تحتاج إلى تحديد Nextحدد اللغة المطلوبة وانقر فوق ' .4
   الجغرافية أوالً، ثم المنطقة الزمنية.المنطقة 

' افتراضيًا بالقيم من  Set Automaticallyسيتم تحديد خانة االختيار ' .5
وإذا كنت ترغب في إعدادات مختلفة،   جهاز الكمبيوتر أو الهاتف.

    فقم بإلغاء تحديد الخانة وتغيير أي قيم ضرورية.
 '.Nextعند تعيين قيم التاريخ والوقت، انقر فوق ' .6

( وكلمة  SSID)أو  WiFiاختياري: أدخل اسم نقطة وصول  •
. مالحظة: تستخدم HMTلجهاز  Wi-Fiالمرور إلعداد شبكة 

   .WPA/WPA2 PSKالبسيطة أمان  WiFiمعظم شبكات 
'. سيتم عرض رمز استجابة سريعة على  Generate Codeانقر فوق ' .7

 شاشة الكمبيوتر.
 NAVIGATEقل "  .HMTعلى جهاز  Configuration Appافتح  .8

HOME" ثم "MY PROGRAMS" ثم "CONFIGURATION  .سيبدأ الجهاز بإصدار صفير ." 
 بحيث يكون رمز االستجابة السريعة ضمن الحد المستهدف على الشاشة.  HMTامسح رمز االستجابة السريعة عن طريق توجيه كاميرا   .9

 دتك إلى الشاشة السابقة. عند مسح رمز االستجابة السريعة، ستسمع صوت نغمة وستتم إعا .10
 

 
 .Google Playو App Store، المتاح على RealWear Companionيمكن أيًضا تنفيذ الخطوات السابقة باستخدام تطبيق 

 
ألول مرة، سيتم عرض شاشة تكوين عن بعد. لتخطي التكوين عن بُعد وتنفيذه الحقًا، اضغط على زر  HMTمالحظة: عند تشغيل جهاز 

 وين في أي وقت عن طريق قوليمكنك العودة إلى تطبيق التك  اإلجراء.
 "NAVIGATE HOME"> "MY PROGRAMS"> "CONFIGURATION. 

  

http://realwear.setupmyhmt.com/
http://www.realwear.com/configure
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 تحديد هيمنة العين 
 

من األفضل استخدام عينك المهيمنة عند مشاهدة   إن هيمنة العين هي الميل إلى تفضيل المدخالت البصرية من عين واحدة على األخرى.
 شاشة العرض.

 
 استخدام اليد اليمنى أو اليسرى. ال تتعلق هيمنة العين بتفضيل

 
 لتحديد العين المهيمنة:

ل مثلثًا بيديك الموضوعتين معًا على طول ذراعك. .1  شكِّ
 

 
 

 المثلث )مثل مصباح كهربائي أو مقبض الباب(.مع كلتا عينيك مفتوحتين، قم بالتركيز على أي شيء بعيد متمركز في  .2
  حافظ على التركيز على الهدف المتمركز في المثلث ومع الحفاظ على ثبات رأسك وكلتا يديك، أغلق عينك اليمنى.  .3
  إذا كان الهدف ال يزال في المثلث، فأنت من ذوي العين اليسرى المهيمنة. .4
  ثلث ومع الحفاظ على ثبات رأسك وكلتا يديك، أغلق عينك اليسرى. حافظ على التركيز على الهدف المتمركز في الم .5
 إذا كان الهدف ال يزال في المثلث، فأنت من ذوي العين اليمنى المهيمنة. .6

 
 إذا كان الهدف موجودًا في المثلث مع كلتا العينين، فأنت عندئذ من ذوي العين المحايدة المهيمنة. .7
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 HMTأغطية الرأس مع أجهزة 
 

على الويب لمعرفة مدى  RealWear)يرجى الرجوع إلى موقع 
 ن.(توفر طراز معي

 
 بشكل قياسي بحزام رأس قابل لإلزالة. HMTتم تزويد أجهزة 

 

 
 
 

، المتوافقة مع معدات الحماية HMTيمكن تركيب أجهزة 
لزيادة االستقرار والراحة   الشخصية، بعدة طرق أخرى

 والسالمة.
 

 التركيب مع القبعة الصلبة والمشابك الملحقة االختيارية. 
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 غطاء الرأس )تابع(
 

 باستخدام حزام ثالثي النطاق. HMT-1Z1يمكن تركيب 
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 مع قبعة صلبة  HMTاستخدام 
 

 .shop.realwear.comللحصول على مشابك القبعة الصلبة، يرجى زيارة 
 

           
 

 واشبكها في مكانها المحدد. HMTاربط مشابك القبعة الثابتة في حزام  .1
 أدِخل المشابك في فتحات ملحقات القبعة الصلبة، وسوف يثبَّت حزام .2

HMT  .خارج رباط القبعة الثابتة        
 بتضييقها وإحكامها حتى تصل إلى األمان والراحة.ارتِد القبعة الثابتة، وإذا أمكن، فقم  .3
 من القبعة الصلبة، اضغط أصابع المشابك، وادفع المشابك خارج فتحات القبعة الثابتة.  HMTإلزالة  .4

 

 بدون قبعة صلبة  HMTاستخدام 
 

 
 

 إرفاق اللوحة الخلفية 
 

؛ وقم HMTيتم تعليق الوسادة الخلفية في الشريط الخلفي لجهاز 
بمحاذاة الفتحات في الوسادة الخلفية مع األوتاد على الشريط 

 وعلقها في مكانها. HMTالخلفي لجهاز 

 
 إرفاق حزام الرأس

 
  HMTأدخل نهاية الحزام في الفتحة الداخلية على جانبي جهاز 

كما هو موضح. وقم بثني الطرف الخلفي على نفسه واربطه  
 باستخدام وصلة فيلكرو.

 

 مع النظارات الواقية للعين HMTارتداء 
 

ين أثناء إذا كنت ترتدي نظارة طبية لتشغيل الكمبيوتر أو نظارة واقية للعين أثناء العمل، فواصل ارتداء النظارة ذاتها أو النظارة الواقية للع
لتعمل بشكل جيد مع النظارات الطبية أو النظارات الواقية للعين أو بدونها، فإن  HMT. وبينما يتم تصميم أجهزة HMTاستخدام جهاز 

RealWear  توصي بارتداء نظارات واقية للعين أثناء استخدامHMT. 
  

http://shop.realwear.com/
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 HMT-1Z1أساسيات شحن 
 

 HMT-1Z1الشحن المباشر لجهاز 
 

 إلعادة شحن البطارية: 
 
 الموجود أسفل الغطاء المطاطي كما هو موضح. microUSBبمنفذ  microUSBوصل كابل الشحن  .1

 
 
 
 
 وصل كابل الشحن بشاحن الحائط. .2
 وصل شاحن الحائط بمأخذ تيار كهربائي.  .3
 
 
 
 
 
 
 
 

يعني الضوء األحمر أن طاقة البطارية منخفضة  
 للغاية أو فارغة تماًما.

  % ويجري شحنها.100يعني الضوء األصفر أن البطارية أقل من 
 يعني الضوء األخضر أن البطارية ممتلئة. 

 
 

 تحذير: ال تستخدم سوى الشاحن المصاحب
 

خاص لنقل البيانات  microUSBهو كابل  HMT-1Z1المرفق مع  USBإن كابل 
من  HMT-1Z1والشحن. ويحتوي على صندوق سالمة يحمي دوائر السالمة في 

وقد تحدث  HMT-1Z1تزايدات الطاقة. يمكن أن تلحق هذه التزايدات الضرر بـ 
بأجهزة الكمبيوتر وشواحن الجدران والسيارات، وغيرها   HMT-1Z1عند توصيل  

أو المعتمدة على أنها آمنة االستعمال. إنه الكبل   من مصادر الطاقة غير المصادقة
 وإليه. HMT-1Z1ولنقل الملفات من  HMT-1Z1الوحيد المعتمد لشحن 

 
 

سوف "تمتأل" أيقونة البطارية لإلشارة إلى حالة 
 الشحن.
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 10الخاص على اإلصدار  HMTتكوين 
 

 اإلعدادات 
 

 '.SETTINGSوقل ' My Programs. انتقل إلى My Programsيمكنك الوصول إلى اإلعدادات من 
 

 

 

 ' لرؤية المزيد من الخيارات.Page downاختر '

 
 
 

اإلعدادات الوصول إلى عناصر التحكم والقدرات الهامة على مستوى النظام. ويمكن تحديد كل خيار من خيارات اإلعدادات التالية  توفر 
 من خالل نطق األوامر المقابلة:

 
• Network & Internet (واإلنترنت الشبكة ) 
• Connected devices (المتصلة هزةجاأل) 
• Apps & notifications (شعاراتالتطبيقات واإل) 
• Battery (البطارية ) 
• Display (الشاشة) 
• Sound (الصوت) 
• Storage (التخزين ) 
• Security and location (األمن والموقع) 
• Users & accounts (المستخدمون والحسابات) 
• Accessibility (إمكانية الوصول) 
• RealWear 
• System (النظام)  
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 )تابع( HMTتكوين 
 

 إعداد قفل الشاشة 
 

إلى حماية جهاز  Androidيؤدي استخدام ميزة قفل الشاشة في 
HMT   من الوصول غير المصرح به. إلعداد قفل الشاشة، نفذ ما
 يلي:

 
 :1الخطوة 

 MYيمكنك قول "  ادخل إلى اإلعدادات بواحدة من طريقتين.

CONTROLS" ثم ،"MORE SETTINGS."   أو يمكنك قول
"NAVIGATE HOME"" ثم ،MY PROGRAMS  ثم ،"
"SETTINGS."   
 

 
 

 SECURITY AND"، ثم قل "PAGE DOWN: قل "2الخطوة 

LOCATION."  
 

 
 

)مالحظة، سيتم تمرير صفحة اإلعدادات إلى آخر موقع تمت 
وبالتالي قد ال يتم تمرير اإلعدادات    غيل.زيارته بعد إعادة التش

وتفترض اإلرشادات هنا أنك ستبدأ من     دائًما إلى أعلى الصفحة.
 أعلى الصفحة.(

 
" أو حدد باستخدام األمر SCREEN LOCK: قل "3الخطوة 

"SELECT ITEM   في الشاشة أعاله، سيكون األمر الصحيح ."#
 " SELECT ITEM 3هو "

 

 
 

 "PIN: قل كلمة "4الخطوة 
 

 
 

: حرك رأسك إلى اليسار أو اليمين حتى يصبح الرقم 5الخطوة 
" إلدخال هذا SELECTقل "  الذي تريد تحديده داخل اإلطار.

   الرقم.
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قد يتكون رمز   المطلوب. PIN: كرر إدخال تسلسل 6الخطوة 
PIN  عند االنتهاء، قل"  رقًما. 16إلى  4منNEXT ITEM." 

 

 
 

" XT"عند االنتهاء، قل     للتأكيد.  PIN: أعد إدخال رمز  7الخطوة  
 ".OK"، ثم قل "CLOSE KEYBOARDأو قل "

 

 
 

حدد خيار عرض اإلشعارات المطلوبة. سيحدد هذا ما   8الخطوة  
سيعرض اإلشعارات على الشاشة الرئيسية  HMTإذا كان جهاز 

 عند قفل الجهاز.
 

يمكنك اختيار عرض جميع اإلشعارات أو إخفاء إشعارات 
 محددة. 

 
 يمكنك أيًضا اختيار إخفاء جميع اإلشعارات. 

ما   ".Show all notificationsويكون الخيار االفتراضي هو "
"، أو SHOW ALL NOTIFICATIONSعليك سوى قول "

"HIDE SENSITIVE  
NOTIFICATION CONTENT" أو "DON'T SHOW 

NOTIFICATIONS AT ALL.للتحديد " 
 

 
 

 ".DONE: عند االنتهاء، قل "9الخطوة 
 

 
 

تم تمكين قفل الشاشة، وسيغلق الجهاز في المرة التالية التي ينتقل  
ويمكنك الضغط على زر التشغيل لمدة   فيها إلى وضع السكون.

أو إذا كان الجهاز في وضع   ثانية واحدة أو أقل لقفل الجهاز.
الخمول لفترة من الوقت محددة في 

Settings>Display>Sleep.   
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 )تابع( HMTتكوين 
 

 HMTإلغاء قفل 
 

عند التشغبل من   PINعند تمكين قفل الشاشة، يتطلب الجهاز رقم  
 وضع السكون أو عند إعادة تشغيل الجهاز. 

 
 إللغاء قفل الجهاز:

 
تظهر شاشة القفل، عندما   : اضغط على زر التشغيل.1الخطوة 

 ".UNLOCKقل "

 
 

إلى اليسار الخاص بك. حرك رأسك    PIN: أدِخل رمز  2الخطوة  
  أو اليمين لتمييز األرقام.

 

 

 
كرر   " إلدخال الرقم.SELECT: عند تمييزها، قل "3الخطوة 

 بأكمله. pinإلدخال رمز 
 

 
 

" إللغاء قفل ACCEPT، قل ": عند االنتهاء4الخطوة 
سينتقل الجهاز إلى الشاشة الرئيسية في حالة إعادة  الجهاز.

تشغيل الجهاز أو سيعود إلى آخر شاشة مفتوحة في حالة التشغيل 
  من وضع السكون.
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 )تابع( HMTتكوين 
 

   HMTلجهاز  10التحديث الالسلكي لإلصدار 
 

تم تكوين جهازك بالفعل للحفاظ على تحديث نظام التشغيل 
( الموزعة  OTAالتحديثات عبر األثير )الخاص به من خالل 

تلقائيًا، بل يتطلب   HMTولن يتم تحديث   .RealWearبواسطة 
   من المستخدم تشغيل التحديث.

 
 .Wi-Fiواتصل بشبكة  HMT: قم بتشغيل جهاز 1الخطوة 

 
 WIRELESSوقل " My Programs: انتقل إلى 2الخطوة 

UPDATE" 
 

 
 

إذا لم يكن   : ربما تم تنزيل أحد التحديثات بالفعل.3الخطوة 
 ".CHECK FOR UPDATESكذلك، فقل "

 

 
 
 

 سيتم عرض رسالة إذا كان نظامك محدثًا.
 

 الحزمة.في حالة توفر تحديث، فسيتم عرض خيار لتنزيل 
 

 SELECT ITEM" أو قل "DOWNLOAD: قل "4الخطوة 
)متبوعًا برقم العنصر(". سيبدأ تنزيل تحديث البرنامج. يعتمد 

 وقت التنزيل على حجم الحزمة واتصال الشبكة.
 

 

 
فقط    نوصي بكتم صوت الميكروفونات إذا كان التنزيل كبيًرا.

عند انتهاء التنزيل، اضغط   ".MUTE MICROPHONEقل "
لفترة وجيزة على "زر اإلجراء" الكبير األسود على جانب الذراع 

ويمكنك بعد ذلك تثبيت التحديث عبر   .HMTالمفصلي لغالف 
   األوامر الصوتية.

 
د اكتمال التنزيل، يتم عرض خيار تثبيت اآلن : بمجر5الخطوة 
 أو الحقًا.

 

 
 

"، فيتم عرض نافذة INSTALL LATER: إذا قلت "6الخطوة 
 ثانية تقريبًا.  15منبثقة لضبط وقت تأخير التثبيت لمدة 
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ساعات.  8أو  4يمكنك ضبط زمن تأجيل التثبيت لمدة ساعة أو 
التأجيل خالل الوقت المحدد، فيتم ضبط  إذا لم يتم ضبط زمن

 ساعات. 4مؤقت التأجيل االفتراضي على 
 

 
 

" لتثبيت وتحديث برنامج INSTALL NOW: قل "7الخطوة 
HMT .على الفور 

 

 

رسائل تحذيرية ال بد من االنتباه لها في أثناء تحديث  
 البرنامج

 
ءة رسائل التحذير التالية قبل متابعة تحديث  "تأكد من قرا

 البرنامج" 
 

 تنبيه البطارية 
أثناء تحديث البرنامج. تأكد أيًضا  HMT"نوصي بعدم استخدام 
 % على األقل قبل تثبيت أي تحديث."30من وجود شحن بنسبة  

 

 تحذير تحديث البرنامج
 "عندما يبدأ تحديث البرنامج، يتم عرض التحذير التالي." 

 

 
 

 " لمتابعة التحديث.OKقل "
 

 
 

 تشغيل نفسه عند االنتهاء من التحديث. HMTسيعيد 
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 )تابع( HMTتكوين 

 

 HMTتحديد لغة واجهة 
 

 اللغات التالية: HMTيدعم 
 

 اإلنجليزية )الواليات المتحدة(  .1
 الفرنسية  .2
 األلمانية .3
 اإليطالية  .4
 اليابانية  .5
 الكورية  .6
 الماندرين الصينية  .7
 البولندية  .8
 البرتغالية )البرازيل(  .9

 الروسية  .10
 اإلسبانية  .11
 التايلندية  .12

 
 لتحديد لغة واجهة المستخدم:

 
 سود على غالف جانب الذراع المفصلي.: اضغط مع االستمرار على زر اإلجراء الكبير األ1الخطوة 

 
 : يتم عرض جميع اللغات المدعومة كمعاينة، باستخدام أعالم البلدان الخاصة بها:2الخطوة 

 

 
 

 لمدة ثانيتين تقريبًا لكل منها.ينتقل الجهاز تلقائيًا إلى قائمة اللغات ويميز لغة واحدة في كل مرة، 
 

 : عند تمييز اللغة المطلوبة، حرر زر اإلجراء وسيعيد الجهاز على الفور تكوين األوامر إلظهار األوامر بتلك اللغة فقط.3الخطوة 
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 HMTلجهاز  MicroSDبطاقة 
 

 ها.في الفتحة المحددة وتخزين ملفات ومستندات الوسائط علي MicroSDيمكنك إدخال بطاقة 
 

 
 

  اإلجراء  اسم الجزء

  .micro SD. افتح هذا الباب إلدخال/إخراج بطاقة MicroSDيغطي فتحة بطاقة   MicroSDباب فتحة بطاقة  1

  .Philips #00. قم بفكه لفتح الباب باستخدام مفك صليبة  MicroSDيُثبت باب فتحة بطاقة    MicroSDاستخدام مفك براغي لفتح فتحة بطاقة   2

 

 :MicroSDكيفية إدخال بطاقة 
 

 MicroSD: استخدم مفك براغي لفتح باب فتحة بطاقة  1الخطوة 
 واسحب الحواف لفتحه.

 

 
 

وثبته بإبهامك إلبقائه    MicroSD: افتح باب فتحة بطاقة  2الخطوة  
 مفتوًحا.

 

 
 

 : افتح الفتحة المعدنية واسحب للخارج للفتح.3الخطوة 
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في الفتحة كما هو موضح  MicroSD: أدخل بطاقة 4الخطوة 
 أدناه.

 

 
 

 : أغلق الفتحة وحرك الفتحة لليسار لتثبيتها في مكانها.5الخطوة 
 

 
 

 .MicroSD: أغلق باب فتحة بطاقة 6الخطوة 
 

 
 

 : أعد إدخال المسمار واربطه لتثبيته. 7الخطوة 
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 MicroSDإعداد واستخدام بطاقة 
 

 ئة.عند تركيب البطاقة ألول مرة، فستحتاج إلى تهي  .MicroSDأكمل اإلجراء التالي إلعداد بطاقة 
 

يجب أن يكون   ".SHOW NOTIFICATIONS: قل "1الخطوة 
من المتوقع أن تشير الرسالة    .SDأحد اإلشعارات رسالة بطاقة 

إلى أن البطاقة غير مدعومة، لكن هذا يعني ببساطة أنها بحاجة  
واتبع الخطوات في هذه الصفحة لتهيئة البطاقة   إلى تهيئة.
   وتكوينها.

 

 
 

#" لتحديد رقم   SELECT ITEM: استخدم األمر "2الخطوة 
 ".OPENثم قل "  .MicroSDاإلشعاروإعداد بطاقة 

 

 
 

 
 

 "USE AS PORTABLE STORAGE: قل "3الخطوة 
 

 
 

 "NEXT ITEM“: قل 4الخطوة 
 

 
 

يتم عرض تقدم   ".ERASE AND FORMAT: قل "5الخطوة 
  .MicroSDتهيئة بطاقة 
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 )تابع( MicroSDإعداد بطاقة 
 

 "DONE: عند االنتهاء، قل "6الخطوة 
 

 
 

 
 
 

قل    : قم اآلن بتمكين البطاقة كمكان تخزين افتراضي.7الخطوة 
"MY CONTROLS " 
 

 
 

 "MORE SETTINGS: قل "8الخطوة 
 

 
 "REALWEAR"، ثم قل "PAGE DOWN: قل "9الخطوة 

 

 
 

 
 

" للتبديل بين التخزين  STORAGE MODE: قل "10الخطوة 
عندما يظهر تبديل وضع التخزين ويكون   .SDالمحلي وبطاقة 
  SDطاقة "، فأنت جاهز الستخدام بSD Cardمكتوبًا فيه "
 الخاصة بك.
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 HMTالعناية بجهاز 
 

 HMTفصل الطاقة عن 
 

عندما ال يكون قيد االستعمال للحفاظ على البطارية وضمان طول عمر الجهاز. ويمكنك  HMTبإيقاف تشغيل جهاز  RealWearتوصي 
 فعل ذلك بطريقتين: 

 
 أ. بدون استخدام اليدين

 "MY CONTROLSقل " .1
 "POWER OPTIONSقل " .2
 " POWER DOWNقل " .3
 

 ب. يدويًا
.ما عليك سوى الضغط مع  .1  االستمرار على زر التشغيل الفضي في جانب الذراع المفصلي للجهاز لمدة ثالث ثوان 
  حرر زر التشغيل بمجرد سماع النغمة. .2
  ستظهر شاشة إيقاف التشغيل لفترة وجيزة ثم يتم إيقاف تشغيل الجهاز. .3
 

 HMTإعادة تشغيل 
 

 أ. بدون استخدام اليدين
 "MY CONTROLSقل " .1
 "POWER OPTIONSقل " .2
 "REBOOTل "ق .3
 

 ب. يدويًا
 اتبع الخطوات إليقاف تشغيل الجهاز .1
. ستتم إعادة  3بعد إيقاف تشغيل الجهاز تماًما وإيقاف تشغيل مصباح التشغيل، اضغط مع االستمرار على زر التشغيل لمدة  .2 ثوان 

   تشغيل الجهاز.
 

 HMTسكون / تشغيل 
 

 أ. بدون استخدام اليدين
 "MY CONTROLSقل " .1
 "POWER OPTIONSقل " .2
 "SLEEP NOWقل " .3
 .HMTأثناء الوجود في وضع السكون، ستؤدي ضغطة واحدة وجيزة على زر التشغيل إلى تنشيط  .4
 

 ب. يدويًا:
 اضغط على زر التشغيل لفترة وجيزة )أقل من ثانية واحدة( ثم حرره للدخول إلى السكون أو تنشيط الجهاز. •
 

 HMTتخزين 
 

 ليتمتعا بالمتانة، ولضمان حياة طويلة وصحية: HMT-1Z1و HMT-1تم تصميم 
 

 قم بإيقاف تشغيل الجهاز أو انقله إلى وضع السكون أثناء عدم استخدامه.
 
 في مكان بارد وجاف. HMTقم بتخزين جهاز  .1
 ضع الجهاز فوق سطح مستو أو علقه بشكل آمن على حائط.   .2

  بعة صلبة أو قبعة للحماية من الصدمات حسب الحاجة.متصالً بق HMTفي حالة تركيبه، يمكنك إبقاء جهاز 
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 )تابع( HMTالعناية بجهاز 
 

 HMTتنظيف جهاز 
 

 :HMT-1Z1أو  HMT-1اتبع هذه التعليمات لتنظيف المناطق المختلفة لجهاز 
 
بمقاومة المياه ولذا فإن التنظيف بقطعة قماش مبللة وصابون خفيف مناسب.  تأكد أن جميع األغطية مثبتة بإحكام  HMTيتمتع جهاز  •

 مطلقًا.   HTMعند التنظيف.  وال ينبغي غمر جهاز 
اتركها وتعقيمها برفق. جفف األسطح أو  HMTيمكنك أيًضا استخدام مناديل كحول األيزوبروبيل لتنظيف األسطح الصلبة لجهاز  •

 ببساطة لتجف في الهواء.  
زجاج الشاشة والكاميرا: استخدم قطعة قماش عادية من األلياف الدقيقة لمسح األجزاء الزجاجية. ويمكنك استخدام منظف شاشة إلتاحة  •

 الحصول على الصور األكثر وضوًحا.
وي ووسادة الرأس الخلفية في النهاية وأن يحتاجا إلى القطع القماشية: في ظروف االستخدام العادي، من المتوقع أن يبلى الحزام العل •

.  ويمكن تنظيفها باستخدام مناديل كحول، http://shop.realwear.comاالستبدال.  ويمكن شراء األحزمة والوسادات البديلة من موقع  
 لكن التنظيف الزائد قد يسرع من البلى. 

قماش جافة فقط أو باإلضافة إلى الكحول.  وإذا كانت متسخة، فمن الممكن  البطارية: عندما تصبح البطارية متسخة، نظفها بقطعة •
تنظيفها بقطعة قماش ومسحات قطنية وفرشاة أسنان وكحول إذا لزم األمر.  ينبغي الحرض لعدم صدأ المالمسات.  في حالة تلف 

 البطارية بالكامل، استبدلها على الفور.  
البطارية: يجب الحفاظ على البطارية جافة دائًما.  وسيتحول مؤشر على غالف البطارية إلى اللون األحمر إذا تعرضت للرطوبة  •

 الزائدة.  وإذا كان المؤشر باللون األحمر، فسوف يبطل الضمان، ويجب التخلص من البطارية على الفور بشكل صحيح.  
 

 HMTتنظيف ملحقات 
 
بة: يتم تصنيع مشابك تركيب القبعة الصلبة من البالستيك ويمكن تنظيفها بمناديل كحول أو الماء. نصيحة: يمكن مشابك القبعة الصل •

 استخدام أعواد األسنان إلزالة االتساخ في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
يفه بمناديل كحول، لكن التنظيف الزائد قد  الحزام ثالثي النطاقات: يتكون الحزام ثالثي النطاقات من البالستيك والقماش. ويمكن تنظ •

 .http://shop.realwear.comيسرع من التآكل. ويمكن شراء األشرطة البديلة من على الموقع 
مكونًا إلكترونيًا مزودًا بموصل معدني، وال يوصى  RealWearوسادات األذن لحماية السمع: تعتبر وسادات األذن لحماية السمع من  •

نفسها. وسوف يكفي التلميع بقطعة قماش جافة أو رطبة بعض الشيء.  ويمكن أن يتسبب قدر كبير من الرطوبة   بتنظيف الوسادات
 في تلف السماعات.

األطراف الرغوية لوسادات األذن لحماية السمع: تتكون األطراف الرغوية لوسادات األذن من رغوة ميموري فوم. ويمكنك التنظيف  •
أن يستبب قدر كبير من الرطوبة في إلحاق الضرر بالرغوة.  وتعتبر األطراف الرغوية مواد  بقطعة قماش جافة. ومن الممكن

 استهالكية ومن المتوقع أن تحتاج الستبدالها في نهاية المطاف.  
 .http://shop.realwear.comيمكن شراء قطع الغيار من على الموقع  •
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 HMT47لتفاعل مع جهاز أوضاع ا
 

 التحكم باستخدام اإليماءات
 

 التحكم في قائمة إيماءات الرأس
 

 تستفيد بعض الواجهات من حركة الرأس لتصفح الخيارات.
 

 
 . My Controlsمثال على واجهة 

 

 تمكين التمرير 
 

التمرير، يمكنك نطق األمر من الشاشات التي تتضمن عرض 
"SCROLL ENABLE." 
 

 
 

 
 

سيؤدي ذلك إلى تمكين تمرير بالرأس العمودي على واجهات 
لصفحة مستخدم القائمة مثل قائمة اإلعدادات وسيحل محل أمري ا

 ألعلى والصفحة ألسفل.
لالستخدام، انظر ألسفل وستنتقل الشاشة إلى األسفل صفحة 

 واحدة في كل مرة.
 

 إليقاف التمرير، أعد رأسك إلى 
 موضع مستوى، بحيث تنظر إلى األمام مباشرة.

عندما تريد إيقاف استخدام هذه اإليماءة والعودة إلى أمري صفحة 
 ".SCROLL DISABLEألعلى/ألسفل، قل "

 
هذا مفيد للغاية للتمرير السريع إلى أسفل القائمة؛ وعندما يتم 

".SCROLL DISABLEالوصول إلى األسفل، قل بسرعة "
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 )تابع( HMTالتفاعل مع جهاز 

 

 لوحة مفاتيح الكالم
 تم التحديث لإلصدار 10.4.0

 
 .HMT-1Z1أو  HMT-1لوحة مفاتيح الكالم هي الطريقة االفتراضية التي يمكن من خاللها إدخال النص في حقل نص باستخدام 

عندما يتم عرض شاشة إدخال نص في بؤرة التركيز أو تحديدها، يتم عرض لوحة المفاتيح بدون استخدام اليدين بشكل متراكب فوق جزء 
 من التطبيق.

 

 
 

 توفر لوحة مفاتيح الكالم طرق إدخال مختلفة:
• Normal Entry Keyboard 
• Secure Entry Keyboard 
• ABC Mode 
• Scan Code 
• Dictation 

 
Normal Entry Keyboard 

على سبيل المثال، يمكنك إدخال حرف واحد في كل مرة بأن تقول   يمكنك نطق األوامر الصوتية للحروف إما بشكل فردي أو كمجموعة.
"ROMEO" ثم تقول ،"ECHO" بمجرد تسجيل الحرف "Rدام أمر واحد."، أو يمكنك إدخال أكبر عدد ممكن من الحروف باستخ   
 

" في نفس واحد دون انقطاع سيؤدي إلى إدخال ROMEO ECHO ALPHA LIMA WHISKEY ECHO ALPHA ROMEOمثال: قول "
"realwear.في حقل النص " 

 " NUMBERSللتبديل إلى لوحة مفاتيح األرقام، قل "
 "SYMBOLSللتبديل إلى لوحة مفاتيح الرموز، قل "

 
Secure Entry Keyboard 

ويعني هذا أن أوامر الكالم الصوتية معطلة، ويستخدم المستخدم حركات   عند تحديد حقل كلمة مرور، تظهر لوحة مفاتيح اإلدخال اآلمن.
 .الختيار هذا الحرف "SELECT" وعندما يكون الحرف المطلوب في مربع التركيز،  قل  الرأس، يساًرا أو يمينًا، لتمييز حرف ما.

 
Scan Code 

" إلى فتح قارئ الباركود ويسمح للمستخدم بمسح رمز االستجابة السريعة إلدخال لوحة المفاتيح عن بعد SCAN CODEيؤدي نطق األمر "
قم ببساطة   على الهاتف المحمول. ويعتبر هذا مناسبًا لكلمات المرور وسالسل النص الطويلة. RealWear Companionباستخدام تطبيق 

من لوحة مفاتيح    "، وأدخل نًصا وانقر على رمز االستجابة السريعة.Remote Keyboard، وحدد "RealWear Companionبفتح تطبيق 
HMT" قل ،SCAN CODE.ويمكنك أيًضا الوصول إلى خيار   "، ثم امسح رمز االستجابة السريعة المرئي على شاشة هاتفك الذكي

"SCAN CODE" بقول "MORE OPTIONS ." 
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Dictation 
ويعتمد اإلمالء على الخدمة السحابية لجميع اللغات، لذلك قد   "، ثم ابدأ على الفور التحدث بحرية.Dictationدخال الكالم إلى نص، قل "إل

 MORE" بقول "DICTATIONويمكنك كذلك الوصول إلى خيار "   تدعم بعض اللغات اإلمالء المحلي أيًضا.   تحتاج إلى اتصال باإلنترنت.

OPTIONS."   للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارةwww.realwear.com/support.   
 

د حقل النص مرة أخرى #" لتحدي  SELECT ITEMمالحظة: إذا أصبحت لوحة المفاتيح مخفية أو تم إغالقها بطريق الخطأ، استخدم األمر "
  وستظهر لوحة مفاتيح الكالم مرة أخرى.

 " لتنشيط لوحة مفاتيح الكالم.PASSWORD، ما عليك سوى قول "WiFiفي حالة إدخال كلمة مرور لمصادقة شبكة 
 

ABC Mode 
 للوحة مفاتيح  الكالم كميزة جديدة في اإلصدار  10.4.0، وهو  طريقة بديلة إلدخال البيانات في حقول النص .وإلدخال ABC تم تقديم  وضع 

 .نص أطول، قد يكون وضع  اإلمالء خياًرا أفضل وأسرع
 مالحظة :يتم  دعم اللغة  اإلنجليزية  فقط حاليًا  في  هذا  الوضع - قد  تعمل لغات أخرى بدرجات متفاوتة لكنها ليست محسنة  لهذا الوضع وقد 

  .تتسبب في مشكالت للمستخدم
 

 .عندما يكون حقل إدخال النص نشطًا "ABC MODE" فقط قل ،ABC للدخول في وضع
 

 
 

". إلدخال txtry" إلدخال السلسلة "LETTER T X T R Y)الحروف المطلوبة هنا("؛ على سبيل المثال " LETTERإلدخال الحروف، قل "
". وسيتطلب تغيير 952" إلدخال الرقم "NUMBER NINE FIVE TWO)األرقام المطلوبة هنا("؛ على سبيل المثال "  NUMBERاألرقام، قل "

   فًا مؤقتًا في سلسلة النص وإعادة استخدام األوامر حسب الحاجة.الحالة أو إضافة مسافات أو إضافة أرقام توق
 مثال موسع:

 SYMBOL" و"LETTER A M P L E" و"LETTER S" و"SHIFT"، يجب على المستخدم أن يقول "Sample text 324إلدخال النص "

SPACEBAR"و "LETTER T E X Tو "SYMBOL SPACEBAR "وNUMBER THREE TWO FOUR." 
 

  
على سبيل المثال، قل  يستطيع المستخدم، في أي وقت، التبديل إلى أوضاع إدخال أخرى بمجرد قول األمر المناسب كما هو معروض.

"LETTERS .للعودة إلى وضع إدخال الحروف بالتمرير " 
 

  

http://www.realwear.com/support
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 األوامر الصوتية للوحة المفاتيح
 

  اإلجراء  األمر الصوتي

"SECURE ENTRY" التبديل إلى وضع اإلدخال اآلمن 

"NORMAL ENTRY" التبديل إلى وضع اإلدخال العادي 

“SCAN CODE”   يتيح للمستخدم مسح رمز االستجابة السريعة إلدخال نص 
". على سبيل المثال، لتعيين ZOOM LEVEL 1-5التكبير/التصغير للحصول على مسح واضح، قل "لضبط مستوى 

  ".ZOOM LEVEL 3، قل "3مستوى التكبير/التصغير إلى 

“DICTATION”  .ينشط اإلمالء ويسمح للمستخدم بإدخال نص بناًء على التعرف على الكالم  

"NUMBERS" ةالتبديل إلى لوحة المفاتيح الرقمي 

"SYMBOLS" التبديل إلى لوحة مفاتيح الرموز 

"LETTERS" التبديل إلى لوحة مفاتيح الحروف 

“ACCEPT”  .لقبول المعلومات المدخلة واالنتقال إلى الشاشة المجاورة في تسلسل  

“SPACEBAR”  .إلدخال مسافة واحدة  

“BACKSPACE”  .لحذف الحرف األخير  

“CLEAR TEXT”   النص الموجود في مربع اإلدخال.مسح  

“CAPS LOCK”   تلتبديل بين األحرف الكبيرة والصغيرة 

"ABC MODE"  التبديل إلى لوحة مفاتيح وضعABC 

"LETTER [a-z] " " يبدأ سلسلة نصية وفقًا لما يقوله المستخدم. على سبيل المثال، سوف يؤدي قولLETTER X Z Y إلى إدخال النص "
"xzy الحقل." في 

"NUMBER [0-9"] " يبدأ سلسلة أرقام وفقًا لما يقوله المستخدم. على سبيل المثال، سوف يؤدي قولNUMBER 4 7 2 إلى إدخال الرقم "
 " في الحقل.472"

"SYMBOL "]?[ " يبدأ سلسلة رموز وفقًا لما يقوله المستخدم. على سبيل المثال، سوف يؤدي قولSYMBOL UNDERSCORE 

DOLLAR QUOTE.إلى إدخال "_$" في الحقل " 

"MORE OPTIONS" " عرض أوامرNORMAL ENTRY"/"SECURE ENTRY"و "DICTATIONو "SCAN CODE" 

"CLOSE 

KEYBOARD" 
 إغالق لوحة مفاتيح الكالم

“SHOW HELP”  .عرض نافذة منبثقة مع مساعدة لألوامر المرتبطة بالشاشة الحالية 
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 )تابع( HMTالتفاعل مع جهاز 
 

 التحكم الصوتي 
 

 ™ WearHFتقديم 
 كجهاز ال يحتاج الستخدام اليدين. RealWear HMT-1Z1™ حل برمجيًا مبتكًرا يتيح لك استخدام جهاز WearHFيعد 

  فمن السهل االستخدام والتحميل من خالل الوظائف البديهية.
 

 انطق ما تراه —التعرف على الكالم 
باالعتماد على التعرف على الكالم. بداًل من الضغط أو النقر فوق زر التحكم على الشاشة، سيكون كل ما عليك فعله  HMTوتعمل أجهزة 

أحدث تكنولوجيا في عملية إلغاء الضوضاء المتقدمة والتعرف على الكالم التي   HMTوتستخدم أجهزة   هو النطق باسم أداة التحكم الخاصة.
البيئات ذات أعلى درجات الضوضاء. يمكنه التعرف على الكثير من اللغات واللهجات المختلفة، ويمكنه اكتشاف األمر حتى تعمل حتى في 

 وإن كنت تتحدث بصوت منخفض.
 

ويتم عرض كل األوامر المرتبطة بشاشة المحددة بوضوح على الشاشة، عادة بحروف كبيرة بالكامل. يمكنك تشغيل الجهاز عن طريق 
" أو MY PROGRAMSباسم أي عنصر تحكم. على سبيل المثال، تحتوي الشاشة الرئيسية على رموز كبيرة بأسماء معينة مثل   "النطق 

"MY FILES.وللوصول إلى هذه التطبيقات، يمكنك النطق باسم التطبيق وستعمل الشاشة المقابلة ." 
 

 
 

 الوصول إلى التعليمات في أي وقت
". ويتم عرض األمر SHOW HELPباألوامر المرتبطة بشاشة محددة، باستخدام األمر " يمكنك الوصول إلى معلومات المساعدة المتعلقة

"SHOW HELP" على كل الشاشات. يتم عرض شاشة التعليمات كنافذة منبثقة. ويمكنك إما أن تنطق األمر الذي تريده أو تقول "HIDE 

HELP.دة، سيستمر وحتى عندما يتم إغالق نافذة المساع  " إلغالق النافذة المنبثقةHMT .في االستماع لتلك األوامر واالستجابة لها   
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 أداة بديلة للتعرف على الكالم
 

أحيانًا، يوجد عنصر التحكم على الشاشة دون اسم، أو زر تمرير  
-3454دون تسمية، أو زر ملف باسم ملف ال يمكن نطقه مثل 

x.pdf.     ويقترحWearHF تلقائيًّا أمًرا كالميًّا بدياًل ويخصص ™
معينة على الشاشة.  رقًما. يُعرض هذا الرقم بجوار أداة تحكم

السترداد أرقام عناصر التحكم المعينة لهذه الشاشة، قل 
"SHOW HELP لتحديد عنصر تحكم محدد، استخدم الرقم ."

 SELECTالمخصص له. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول "

ITEM 1 1" لتحديد العنصر المرتبط بالرقم. 
 

الحظ أن بعض أرقام األوامر قد تكون مخفية بواسطة أمر  
SHOW HELP    ألنه قد يعرض قائمة منبثقة لتسمية األمر وأرقام

"، ستبقى أرقام  HIDE HELPوعندما تقول "  أمر الكالم البديلة.
األوامر على الشاشة للحظة لكي ترى تلك العناصر خلف النافذة 

  المنبثقة.
 

 
 

Mute Microphone 
 MUTEإليقاف أداة التعرف على الكالم، قل "

MICROPHONEلصوتية في ". لن يستجيب الجهاز ألوامرك ا
حال كُتم الميكروفون، وستظهر عالمة تحذير حمراء على 

 الشاشة.
 

إلعادة تشغيل أداة التعرف على الكالم، انقر مرة واحدة على زر 
 اإلجراء على جانب الجهاز، الموجود أمام زر التشغيل.

 

 
 

 التمرير إلى أعلى وأسفل
ر على الشاشات التي تتضمن طرق عرض تمرير، يمكنك التمري

 باستخدام األوامر الصوتية التالية.
 

األمر 
  الصوتي

  اإلجراء

“PAGE UP ” .االنتقال صفحة واحدة ألعلى  

“PAGE 

DOWN” 
  االنتقال صفحة واحدة ألسفل.

“PAGE 

LEFT”  
  االنتقال صفحة واحدة لليسار.

“PAGE 

RIGHT”  
  االنتقال صفحة واحدة لليمين.

“SHOW 

HELP”  
منبثقة مع مساعدة لألوامر عرض نافذة 

  المرتبطة بالشاشة الحالية.

 
على سبيل المثال، يمكننا في صفحة اإلعدادات استخدام األمر 

"  PAGE UP" للتمرير ألسفل و"PAGE DOWNالصوتي "
 للتمرير ألعلى.
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 HMTلجهاز  10نظرة عامة على برامج اإلصدار 
 

 الشاشة الرئيسية 
 

وهي المكان الذي تبدأ منه عند تشغيل جهاز  HMTتعد الشاشة الرئيسية طريقة عرض واجهة المستخدم الرئيسية ولوحة القيادة لجهاز 
HMT. 

 
الوصول بسرعة إلى الملفات والتطبيقات الرئيسية، وتوفر في نفس الوقت معلومات مفيدة مثل الوقت   HMTتتيح الشاشة الرئيسية لمستخدمي  

 وحالة البطارية.  WiFiواتصال والتاريخ 
 

انتقل إلى التطبيقات الرئيسية مباشرة من طريقة عرض الصفحة الرئيسية بأن تنطق ببساطة ما تراه. لتشغيل التطبيقات، ما عليك سوى 
 نطق األوامر المقابلة: 

 
   
"MY PROGRAMS " 
 
 
 

 "MY CAMERA " 
   

 
 
"MY FILES " 
 

 
 

 تلميح:
  ".NAVIGATE HOMEيمكنك العودة بسرعة إلى الصفحة الرئيسية في أي وقت باستخدام أمر الكالم العام " •
 اجة.يمكنك أيًضا النقر على زر اإلجراء مرة واحدة للعودة إلى الشاشة الرئيسية عند الح •
   مالحظة: ربما تكون مؤسستك قد عدّلت الشاشة الرئيسية إلضافة بعض رموز التشغيل أو تتبعها الفرعي. •

 

 
 HMTالشاشة الرئيسية لجهاز 

 

 الوصول إلى الشاشة الرئيسية 
 ".NAVIGATE HOMEالشاشة الرئيسية من أي مكان في النظام، قل "للوصول إلى 
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 الشاشة الرئيسية )تابع(
 

 أزرار التحكم 
 يمكنك الوصول إلى التطبيقات المختلفة بتنشيط عناصر التحكم التالية المتوفرة في الشاشة الرئيسية.

 

  اإلجراء  األمر الصوتي

“MY PROGRAMS”   التطبيقات لمشاهدة جميع التطبيقات المثبتة في الجهاز والوصول إليها.لبدء مشغل  

“MY CAMERA”  .تشغيل الكاميرا  

“MY FILES”   .تشغيل مدير الملفات للوصول بسهولة إلى المستندات والفيديوهات والصور والملفات األخرى 

"SHOW HELP" .فتح لوحة المساعدة 

"MY CONTROLS"  التحكم لسهولة الوصول إلى بعض اإلعدادات شائعة االستخدامتشغيل لوحة 

"SHOW NOTIFICATIONS"  .تشغيل وعرض اإلشعارات األخيرة 

 
 طريقة عرض الصفحة الرئيسية ولوحة المساعدة نشطة:

 

 
 

 " إلخفائها.HIDE HELPمفتوحة، قل " Help Panelعندما تكون 
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 لبرامج)تابع(نظرة عامة على ا

 

 البرامج
 
 

 
 

الوصول إلى التطبيقات  HMTلمستخدمي  My Programsيتيح 
 المثبتة.

 
 ات المتوفرة بشكل افتراضي كما يلي:تكون التطبيق

• About Device (حول الجهاز) 
• Barcode Reader ( قارئ الرمز الشريطي ) 
• Configuration (التكوين) 
• Downloads  )التنزيالت( 
• My Camera (الكاميرا) 
• My Controls (أدوات التحكم) 
• My Files (الملفات) 
• Settings (اإلعدادات) 
• Wireless Update )التحديث الالسلكي( 

 
 .My Programsعرض واجهة مستخدم 

 

 
 

بمجرد نطق اسم التطبيق كما هو مكتوب   يمكنك تنشيط أي تطبيق
أسفل رمز التطبيق حتى إذا كان الرمز غير مرئي بالكامل. على 

  ".MY CAMERAسبيل المثال، لبدء الكاميرا، قل "
 

يمكنك أيًضا تشغيل تطبيق من خالل نطق الرقم المرتبط  
، 8بالتطبيق. على سبيل المثال، لتشغيل تطبيق بالعنصر رقم 

". ويمكنك رؤية ما يصل إلى SELECT ITEM 8تقول "فإنك 
عشرة تطبيقات في شاشة واحدة. للتمرير وعرض التطبيقات 

 األخرى، انتقل إلى اليسار أو اليمين.
 

 ".SHOW HELPلعرض األوامر الصوتية السياقية، قل، "
 

 
 

 ".HIDE HELPستبقى قائمة المساعدة نشطة حتى تغلقها بقول "
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 نظرة عامة على البرامج )تابع(
 

 التطبيقات األخيرة 
 

 ".RECENT APPLICATIONSلتصفح التطبيقات األخيرة، من أي شاشة، قل "
 بعد لحظة، ستظهر األرقام في أعلى الركن األيمن لكل تطبيق مفتوح.

 
 

 
 
 

 " للتمرير عبر التطبيقات المفتوحة.PAGE UP" و"PAGE DOWNاستخدم األمرين "
 

 #"، مع اإلشارة إلى الرقم في أعلى الركن األيمن. SELECT ITEMحدد تطبيقًا لفتحه عن طريق نطق اسم التطبيق، أو استخدم األمر "
 

 " DISMISS ALL#"، أو إلغالق الكل، قل " DISMISS ITEMإلغالق تطبيق منالقائمة ، قل "
 

 األوامر الصوتية للتطبيقات األخيرة 
 

  اإلجراء  األمر الصوتي

“RECENT APPLICATIONS”   الخلفية، إلى جانب رقم العنصر  عرض قائمة بجميع التطبيقات التي تعمل في
  المرتبط بكل تطبيق.

“PAGE UP”  .التمرير إلى الصفحة السابقة لقائمة التطبيقات األخيرة  

“PAGE DOWN”  .التمرير إلى الصفحة التالية لقائمة التطبيقات األخيرة  

“SELECT ITEM 1” “SELECT ITEM 2” “SELECT 

ITEM 3… ”  
  المرتبط برقم العنصر المحدد.فتح التطبيق 

“DISMISS ITEM 1” “DISMISS ITEM 2” “DISMISS 

ITEM 3 ” 
  إيقاف التطبيق المطابق لرقم العنصر المحدد.

 DISMISS ITEM، قل "5على سبيل المثال، إليقاف التطبيق المرتبط بالعنصر رقم  

5."  

"DISMISS ALL" .إيقاف جميع التطبيقات قيد التشغيل حاليًا 

“SHOW HELP”  .عرض أوامر إضافية 
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My Files 
 

 
 

 .My Filesمثبتة باستخدام تطبيق  MicroSDعرض المستندات والصور وملفات الفيديو المخزنة محليًا أو المخزنة على بطاقة 
 .My Programsمن الشاشة الرئيسية أو  My Filesقم بتشغيل 

 
 مجموعة المجلدات التالية: My Filesتوضح طريقة عرض 

 
 
“MY MEDIA ” 
 
 
“MY PHOTOS ” 
 
 
“MY DOCUMENTS ” 
 

 

 
 My Filesشاشة 

 
 .Scan Bookmark" لفتح لوحة الخيارات والوصول إلى أداة MORE OPTIONS، قل "My Filesعندما تكون في طريقة عرض 

 

 
 

 " لإلشارة السريعة إلى أي ملف تم فتحه مؤخًرا.RECENT FILES، قل "My Filesمن 
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 الصور
 

 
 

على جميع ملفات الصور الساكنة منظمة   My Photosيحتوي 
لمدعومة. وبشكل افتراضي، يتم عرض  في مجلدات بالتنسيقات ا

ويحتوي على الصور الملتقطة في تطبيق     .Cameraمجلد يسمى  
HMT Camera. 

 

 
 

 .My Files viewمن  My Photosافتح 
 

 
 

 
 
 

" الوصول إلى ميزة فرز  MORE OPTIONSيوفر األمر "
للمساعدة في إدارة ملفات الصور. افتح لوحة الخيارات من 

 .My Photosطريقة عرض 
 

 
 

على قائمة بملفات الصور. ويمكنك  Cameraيحتوي مجلد 
النظر يساًرا أو يمينًا، ثم تحديدها باستخدام األمر تصفح الصور ب

"SELECT ITEM .لفتح الملف "# 
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 الوسائط 
 

 
 

على قائمة بملفات الفيديو التي يتم التقاطها   Cameraيحتوي مجلد  
 .HMTباستخدام 

 

 
 

 
 

 
 
 

My Documents 
 

 
 

 
 

 الوصول إلى وظائف متصفح الملفات
 

  اإلجراء  األمر الصوتي

“MY MEDIA”   عرض الملفات المخزنة في مجلد
Videos  ومقاطع الفيديو المسجلة

المخزنة في مجلد   HMTباستخدام كاميرا  
DCIM.  

 MP3تنسيقات الملفات المدعومة هي: 

،WAV ،AVI ،MP4 ،WEBM.  

“MY 

DOCUMENTS”  
عرض الملفات المخزنة في مجلد 

Document.  
  PDFتنسيقات الملفات المدعومة هي: 

"MY PHOTOS"  عرض الملفات المخزنة في مجلد
الصور والصور الثابتة الملتقطة 

 . HMTباستخدام كاميرا 

"RECENT 

FILES" 
 عرض الملفات األخيرة.

“BACK ONE 

LEVEL” 
االنتقال إلى المجلد السابق في شجرة 

 المجلد.

“SHOW HELP”  .عرض أوامر إضافية  

"MORE 

OPTIONS" 
طريقة  عرض خيارات سياقية لكل 

 عرض.
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 المستندات 
 

  
 

   المستندات
 

  
 

 الصور
 

وملفات الصور باستخدام عارض  PDFيمكنك فتح ملفات 
 م بدون استخدام اليدين.المستندات مع التحك

 Myأو  My Documentsأو صورة من  PDFإذا حددت ملف 

Photos فسيتم فتحه باستخدام تطبيق ،Document Viewer.  
 

#" أو بنطق اسم  SELECT ITEMافتح ملفًا باستخدام األمر "
 المستند دون امتداد الملف.

 

 
 

 
 

 التكبير/التصغير والتحريك
 

إلى  1" أو أي مستوى من ZOOM LEVEL 2للتكبير، قل "
" إلى التكبير ألكبر ZOOM LEVEL 5سوف يؤدي قول "  .5

، يمكنك 1في أي مستوى بعد المستوى  عند تكبير مستند  نسبة.
 تحريك رأسك لعرض مساحات مختلفة من المستند.

ستظهر صورة مصغرة صغيرة في أعلى الجزء األيسر من 
 الشاشة مع مستطيل أرجواني يمثل العرض الحالي.

   

 
 

 FREEZEإذا كنت تريد قفل موقع المستند، فقل "

WINDOW."  رأسك أثناء تجميد  ويمكنك بعد ذلك تحريك
   العرض.

 
   ".CONTROL WINDOWللعودة إلى التحريك، قل "

 وحتى أثناء التجميد، يمكن تكبير العرض أو تصغيره.
 RESETإلعادة نافذة مكبرة إلى المنتصف تماًما، قل، "

WINDOW."   
 

 وظائف عارض المستندات
 

  اإلجراء  األمر الصوتي

“ZOOM LEVEL 1-5"    تكبير/تصغير حجم عرض المستندات
عن طريق ضبط المستوى على قيمة  

  .5إلى  1من  —محددة 

“FREEZE WINDOW”    منع المستند من التمرير استجابة
  إليماءات الرأس.

“CONTROL 

WINDOW”  
إلغاء تجميد المستند وتمكين تمرير  

 المستند استجابة إليماءات الرأس.

"RESET WINDOW"  النافذة المكبرة إلى منتصف  نقل
 الصورة/المستند كامل الحجم.

"VIEW PREVIOUS" .التبديل إلى المستند السابق 

"VIEW NEXT" .التبديل إلى المستند التالي 
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 عرض المستندات متعددة الصفحات 
 

 
 

لعرض المستندات متعددة الصفحات، تحتاج إلى استخدام 
 للتحكم في التنقل.األدوات التالية 

 

  اإلجراء  األمر الصوتي

“GO TO PAGE 1",“GO 

TO PAGE 2",“GO TO 

PAGE 3..." 

  التمرير إلى الصفحة المحددة.
على سبيل المثال، لالنتقال إلى 

  ".Go to page 5، قل"5الصفحة 

“NEXT PAGE" 

"PREVIOUS PAGE"  
التمرير إلى الصفحة 

  التالية/السابقة.

"MY BOOKMARKS"   عرض اإلشارات المرجعية
المحفوظة حاليًا في الجهاز للمستند 

  المفتوح.

 
"SHOW HELP" 

  عرض أوامر إضافية.
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Media Player 
 

 
 

 الوسائط
 

، فسيتم My Mediaإذا قمت بتحديد ملف صوت أو فيديو من 
 باستخدام مشغل الوسائط.تشغيله 

 
 HMTيمكنك عرض أو فتح الملفات التي تلتقطها باستخدام 

 .Cameraباالنتقال إلى  مجلد 
 

 
 

على سبيل   #". SELECT ITEMحدد ملفًا باستخدام األمر "
 "SELECT ITEM 3المثال، لتحديد العنصر الثالث، قل "

 
 :Media Playerتشغيل ملف فيديو في 

 

 
 أوامر مشغل الوسائط لتشغيل الفيديو:

 

  اإلجراء  األمر الصوتي

"VIDEO 

FORWARD" 
 ثانية. 30تسريع الفيديو إلى األمام 

"VIDEO 

REWIND" 
 ثانية. 30إعادة الفيديو للخلف 

"VIDEO 

STOP" 
 Myإيقاف الفيديو واالنتقال إلى شاشة  

Media. 

"VIDEO 

PAUSE" 
  إيقاف الفيديو مؤقتًا أثناء التشغيل.

"VIDEO 

PLAY" 
 تشغيل الفيديو المتوقف مؤقتًا.

"SELECT 

VOLUME 1-

10" 

ضبط مستوى الصوت االفتراضي 
للجهاز على القيمة المحددة. على 

مستوى الصوت سبيل المثال، لضبط 
 SELECT VOLUME، قل "3على 

3."  

"SHOW 

HELP" 
  عرض أوامر إضافية.
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 :Media Playerتشغيل ملف صوت في 
 

 
 

 
 

 أوامر مشغل الوسائط لتشغيل الصوت:
 

  اإلجراء  األمر الصوتي

"AUDIO FORWARD"  30تسريع الصوت إلى األمام 
 ثانية.

"AUDIO REWIND"  ثانية. 30إعادة الصوت للخلف 

"AUDIO STOP"  إيقاف الصوت واالنتقال إلى شاشة
My Media.  

"AUDIO PAUSE"  إيقاف الصوت مؤقتًا أثناء
  التشغيل.

"AUDIO PLAY" .تشغيل الصوت المتوقف مؤقتًا 

"SELECT VOLUME 1-10"   مستوى الصوت االفتراضي يضبط
للجهاز على القيمة المحددة. على 
سبيل المثال، لضبط مستوى 

 Select، قل "3الصوت على 

volume 3."  

"SHOW HELP" .عرض أوامر إضافية 
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 حذف الملفات من مدير الملفات 
 

 Myأو  My Mediaيمكنك حذف الملفات من مجلدات 

Documents  أوMy Photos. 
 

 ولحذف ملف واحد أو أكثر،
 My Media/My Documents/My: انتقل إلى مجلد 1الخطوة 

Photos. 
 

 
 

 "MORE OPTIONS: قل "2الخطوة 
 

 
 

" مع Edit". يتم عرض شاشة "EDIT MODE: قل "3الخطوة 
 أكثر.خيار لتحديد ملف واحد أو 

 

 
 

: لتحديد ملف معين، تحتاج إلى استخدام الرقم  4الخطوة 
 SELECT ITEMسبيل المثال، يمكنك قول "  المخصص له. على

"، لتحديد SELECT ITEM 5"، لتحديد الملف الثالث، أو "3
 الملف الخامس.

 

 
 

 : كرر حسب الحاجة لتحديد ملفات متعددة.5الخطوة 
 

 
 

 ".SELECT ALL ITEMS: لتحديد جميع الملفات، قل "6الخطوة  
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 DELETE: لحذف الملفات المحددة، قل "7الخطوة 

SELECTED"و "CONFIRM DELETION ." 
 

 
 

 
 

 ".CANCEL: إللغاء الحذف واالحتفاظ بالملفات، قل "6الخطوة  
 

 
 

 قائمة أوامر الخيارات
 

  اإلجراء  األمر الصوتي

"SORT FILES"  القائمة الفرعية لفرز الملفات. فتح 

“EDIT MODE”  .فتح القائمة الفرعية لتحرير الملفات 

 
My Documents -  قائمة أوامر وضع التحرير 

 

  اإلجراء  األمر الصوتي

"MORE OPTIONS" .فتح لوحة الخيارات 

“SELECT ITEM 1”, “SELECT 

ITEM 2... ” 
تحديد عنصر باستخدام 

 رقم. 

"SELECT ALL ITEMS" .تحديد كل العناصر 

“DELETE SELECTED” .حذف العنصر المحدد 

"CONFIRM DELETION”   تأكيد حذف العنصر
 المحدد.
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 الكاميرا
 

 
 

My Camera    عبارة عن تطبيق ال يحتاج الستخدام اليدين اللتقاط
 الصور ومقاطع الفيديو. 

 
 MY، قل "My Programsمن الشاشة الرئيسية أو من شاشة 

CAMERA لتشغيل تطبيق "My Camera.   عند تشغيلMy 

Camera سيكون العرض المباشر لإلدخال البصري لكاميرا ،
HMT  مرئيًا في شاشةHMT. 

 
 
 

 
 

توفر الشاشة العلوية للكاميرا مجموعة كاملة من التحكم 
 وإعدادات الكاميرا.

 
• Record video  )تسجيل الفيديو( 
• Take photo  )التقاط صورة( 
• My Files  )ملفاتي( 
• Photo Preview )معاينة الصورة( 
• Exposure level )مستوى التعريض( 
• Zoom level )مستوى التكبير/التصغير( 
• Aspect ratio )نسبة العرض إلى الطول( 
• Image resolution  )دقة الصورة( 
• Video resolution  )دقة الفيديو( 
• Frame rate )معدل اإلطارات( 
• Video stabilization  )تثبيت الفيديو( 
• Manual focus  )الضبط البؤري اليدوي( 
• Field of View  الرؤية()مجال 
• Camera flash  )فالش الكامير( 
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Record Video 
 

 ". RECORD VIDEOابدأ تسجيل مقاطع الفيديو بقول "
 

 
 " إليقاف تسجيل الفيديو. STOP RECORDINGقل "

 
Take Photo 

 
 ". TAKE PHOTOالتقط صورة بقول "

 

 
 

My Files 
 

 از." للوصول إلى الملفات المخزنة على الجهMY FILESقل "
 

 
 

Preview 
 

عند التقاط مقطع فيديو أو صورة، سيتم عرض معاينة في 
 زاوية اليمنى العليا لطريقة العرض.منتصف ال

 

 
 

 وحة المعاينة." أثناء عرض لPREVIEWافتح الخيار بقول "
 

 معاينة الصورة:
 

 
 معاينة الفيديو: 
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Exposure Level 
 

لتوفير تكيف أفضل مع المزيد من المواقف البيئية، يمكن ضبط 
مستويات التعيرض على الفور ببساطة عن طريق قول 

"EXPOSURE LEVEL MINUS TWO." 
 

 
 

 
 

Zoom Level 
 

 ZOOMفي التطبيقات األخرى التي تستخدم الكاميرا، قل "كما 

LEVEL .لضبط مستوى التكبير/التصغير أثناء التنقل "# 
 

 
 

More Options 
 

" إلى عرض المزيد من  MORE OPTIONSيؤدي قول "
 إعدادات الكاميرا المفيدة للضبط الدقيق وتكييف الجهاز.

 

 
 

 : My Cameraفي تطبيق  More Optionsتتضمن قائمة 
• Aspect ratio 
• Field of View 
• Image resolution 
• Video resolution 
• Frame rate 
• Video stabilization 

 
Aspect Ratio 

 
" بالتبديل بين إعدادي نسبة  ASPECT RATIOيسمح لك قول "

 العرض إلى االرتفاع اللتقاط الصور. 
 

 
 

" لتغيير FOUR BY THREE" أو "SIXTEEN BY NINEقل "
 اإلعداد.
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Field of View 
 

الرؤية " إلى التبديل بين مجالي FIELD OF VIEWيؤدي قول "
 الضيق والواسع.

 

 
 

Image Resolution 
 

لتبديل بين خيارات " اIMAGE RESOLUTIONيتيح لك قول "
 دقة الصورة.

 

 
 

 " لتبديل األوضاع.LOW" أو "HIGHقل "
 

 
 

Video Resolution 
 

" التبديل بين خيارات VIDEO RESOLUTIONيتيح لك قول "
 الفيديو.دقة 

 

 
 

 " لتبديل األوضاع.LOW" أو "HIGHقل "
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Frame Rate 
 

" تبديل معدل اإلطارات الذي FRAME RATEيتيح لك قول "
  الفيديو باستخدامه.سيتم التقاط 

 

 
 

" لتحديد  THIRTY" أو "TWENTY-FIVE" أو "FIFTEENقل "
 ل اإلطارات المطلوب.معد
 

 
 

Video Stabilization 
 

" إلى تشغيل أو إيقاف VIDEO STABILIZATIONسيؤدي قول "
وعند تمكينها، يوفر هذا تعويض   ظيفة تثبيت الفيديو المدمجة.و

 فيديو أكثر سالسة للحركة.
 

 
 

يمكن الرجوع إلى أوامر الكاميرا اإلضافية عن طريق فتح لوحة 
Help. 

 
 

• "MANUAL FOCUS " 
• "FLASH ON " 
• "FLASH OFF " 

 
Manual Focus 

 
  Manual Focus" إلى تشغيل MANUAL FOCUSيؤدي قول "

  )الضبط البؤري اليدوي(.
  

 
 

وبمجرد تمكينه، يمكنك تعيين نقطة ضبط بؤري بقول   
"FOCUS POINT ONE"..."FOCUS POINT NINE."   على

 FOCUS، قل "6سبيل المثال، للضبط البؤري على النقطة 

POINT SIX." 
 

 
 

" للعودة إلى وظيفة الضبط البؤري  AUTO FOCUSقل "
 التلقائي.
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 تشغيل الفالش / إيقاف الفالش / فالش تلقائي 
 

يكون الضبط االفتراضي للفالش هو إيقاف التشغيل. يمكن العثور 
 .SHOW HELPعلى أوامر الفالش في قائمة 

". وإليقاف تشغيله، قل  FLASH ONلتشغيل الفالش، قل "
"FLASH OFF ." 

سيستخدم الفالش التلقائي حساس إضاءة الكاميرا ليكتشف ما إذا 
".  FLASH AUTOكان الفالش مطلوبًا. ولتنشيطه قل، "
" أو  FLASH ONوللخروج من الفالش التلقائي، قل إما "

"FLASH OFF " 
 

  اإلجراء  األمر الصوتي

"RECORD VIDEO" .بدء تسجيل الفيديو 

"TAKE PHOTO" .التقاط صورة 

"MY FILES"  .فتح ملفاتي 

"PREVIEW"  ،أثناء معاينة الصورة المصغرة
ستفتح آخر صورة أو مقطع فيديو 

  التقاطه.تم 

"EXPOSURE LEVEL 

MINUS TWO", 
EXPOSURE LEVEL 

MINUS ONE," 
"EXPOSURE LEVEL 

ZERO," 
"EXPOSURE LEVEL 

PLUS ONE", 
"EXPOSURE LEVEL 

PLUS TWO"   

سوف    ضبط مستوى التعريض.
تعرض الشاشة على الفور نتائج  

ويكون    تغيير مستوى التعريض.
 Exposureاإلعداد االفتراضي هو 

Level 0 . 

"ZOOM LEVEL 

ONE", "ZOOM 
LEVEL TWO", ... , 

"ZOOM LEVEL FIVE" 

 ضبط مستوى التصغير/التكبير. 

"MORE OPTIONS"  فتح لوحةCamera Options  
 لكاميرا(.)خيارات ا

"MANUAL FOCUS"  تبديل وضع الضبط البؤري إلى
 يدوي.

"AUTO FOCUS"  تبديل وضع الضبط البؤري إلى
 تلقائي. 

"FLASH ON" .تشغيل الفالش 

"FLASH OFF "  .إيقاف تشغيل الفالش 

 

 My Cameraمن قائمة خيارات 
 

  اإلجراء  األمر الصوتي

"ASPECT RATIO"  الفرعية إلعدادات نسبة فتح القائمة
 العرض إلى االرتفاع. 

"FIELD OF VIEW"  فتح القائمة الفرعية إلعدادات مجال
 الرؤية.

"IMAGE 

RESOLUTION" 
فتح القائمة الفرعية إلعدادات دقة 

 الصورة.

"VIDEO 

RESOLUTION" 
فتح القائمة الفرعية إلعدادات دقة 

 الفيديو.

"FRAME RATE"   الفرعية إلعدادات معدل فتح القائمة
 اإلطارات.

"VIDEO 

STABILIZATION" 
فتح القائمة الفرعية إلعدادات تثبيت 

 الفيديو.
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 أدوات التحكم 
 تم التحديث لإلصدار 10.4.0

 

 
 

يمكنك الوصول إلى لوحة التحكم من خالل أي شاشة. للوصول 
  ".MY CONTROLSإلى لوحة التحكم، قل "

 
بمجموعة من عناصر التحكم في  My Controlsتم تصميم 

  الصوت وحركات الرأس.
 
 
 

استعرض قائمة عناصر التحكم شائعة االستخدام عن طريق  
تحريك رأسك لليسار أو لليمين، ثم قل اسم العنصر الذي تريد 

 تعديله.
 

الحظ أن العناصر نشطة ويمكن تحديدها حتى عندما ال تكون في  
 المنطقة القابلة للرؤية. 

 
 التحكم في التالي على مستوى الجهاز: My Controlsيوفر 

 

  
Mouse 

 

  
Auto-Rotate  )تدوير تلقائي( 

 
  

 Action Button (زر اإلجراء ) 
 

  
Power Options  )خيارات الطاقة( 

 

  
Bluetooth )البلوتوث( 

 

  
Wireless Network )الشبكة الالسلكية( 

 

  
Flashlight )المصباح( 

 

  
Brightness )السطوع( 

 

  
Volume )مستوى الصوت( 

 

  
Microphone )الميكروفون( 

 

  
Color Mode )وضع األلوان( 

 

  
Dictation )اإلمالء( 

 

  
 Help Command )أمر التعليمات( 
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My Controls )متابعة( 
 

  
Mouse 

 

" إلى تشغيل أو إيقاف تشغيل الماوس الذي MOUSEيؤدي قول "
وعند تمكينه، استخدم األمر    تحريكه بواسطة الرأس.يتم 

"MOUSE CLICK .لتحديد االختيارات " 
 

 
 

 
 

  
Auto-Rotate 

 

" إلى تشغيل أو إيقاف تشغيل AUTO ROTATEيؤدي قول "
 دوران الشاشة.

 

 
 

 
  

Action Button 
 

" تبديل نتيجة الضغط على ACTION BUTTONيتيح لك قول "
 NOISE" و"HOMESCREENزر اإلجراء بين وضعي "

CAPTURE." 
 

 
 

  
Power Options 

 

" إلى توفير الوصول إلى POWER OPTIONSيؤدي قول "
 POWER" و"POWER DOWNالطاقة " خيارات إدارة

DOWN"و "SLEEP NOW"و "HOTSWAP ." 
. HMT-1موجودة فقط في جهاز  HOTSWAPمالحظة: ميزة 

، يرجى HMT-1Z1للحصول على معلومات محددة حول 
 )خيارات الطاقة( أدناه. Power Optionsالرجوع إلى قسم 

 

 
 

  



 
 HMT-1Z1دليل مستخدم 
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My Controls )متابعة( 
 

 
 Bluetooth 
 

" أو  ENABLE" خياري "BLUETOOTHيتيح لك قول "
"DISABLEصول إلى ""، وكذلك الوBLUETOOTH 

SETTINGS.لالقتران بجهاز خارجي مزود بتقنية البلوتوث " 
 

 
 

  
Wireless Network 

 

" خياري WIRELESS NETWORKيتيح لك قول "
"ENABLE" أو "DISABLE شبكة "WiFi والوصول إلى ،
"WIRELESS NETWORK SETTINGS لالتصال بشبكة "

WiFi. 
 

 
 

  
Flashlight 

 

" إلى تشغيل وإيقاف تشغيل FLASHLIGHTيؤدي قول "
 المصباح اليدوي المدمج.

 

 

  
Brightness 

 

" تغيير ضبط السطوع على BRIGHTNESSيتيح لك قول "
" إلى تغيير ضبط  SET LEVEL 1-10يؤدي قول "  النظام.

 السطوع.
 

 
 

  
Volume 

 

" بتغيير ضبط مستوى الصوت على VOLUMEيسمح لك قول "
" إلى تغيير ضبط SET LEVEL 1-10ويؤدي قول "  النظام.

 مستوى الصوت.
 

 
 

  
Microphone 

 

" إلى تشغيل وإيقاف وظيفة كتم MICROPHONEيؤدي قول "
وعند التمكين، إذا ظل الجهاز في وضع   الصوت التلقائي.

ثانية، فسيتوقف الجهاز   30الخمول دون اكتشاف حركة لمدة 
 ستماع إلى أوامر الكالم.عن اال
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Color Mode 

 

" إلى التبديل بين الوضعين الفاتح MODE COLORيؤدي قول "
 والداكن.

 

 
 

  
Dictation 

 

" إلى التبديل بين اإلمالء المحلي DICTATIONيؤدي قول "
الحظ أن اإلمالء المحلي غير متاح   والمعتمد على السحابة.

 .WiFiحتاج إلى اتصال بشبكة لجميع لغات النظام، لذلك قد ت
 

 
  

Help Command 
 

" إلى تبديل وإيقاف رؤية رمز  HELP COMMANDيؤدي قول "
"SHOW HELP  الذي يكون مرئيًا بشكل افتراضي عبر العديد "

" العام SHOW HELPوعند التعطيل، يظل أمر "   الشاشات.  من
 نشطًا وقابالً لالستخدام.

 

 
 

 My Controlsقائمة أوامر 
 

 اإلجراء األمر الصوتي 

"MOUSE"  تشغيل أو إيقاف تشغيل الماوس الذي
 يتم تحريكه بواسطة الرأس.

"AUTO ROTATE"  تشغيل أو إيقاف تشغيل دوران
 الشاشة.

"ACTION 

BUTTON" 
 التبديل إلى وضع التقاط الضوضاء

"POWER 

OPTIONS" 
خيارات إدارة يوفر الوصول إلى 

 الطاقة.

"BLUETOOTH" .تمكين أو تعطيل البلوتوث 

"WIRELESS 

NETWORK" 
 .wifiتمكين أو تعطيل شبكة 

"FLASHLIGHT" .تشغيل أو إيقاف المصباح اليدوي 

"BRIGHTNESS" .تغيير سطوع الشاشة 

"VOLUME" .تغيير مستوى صوت النظام 

"MICROPHONE"  وظيفة كتم  تشغيل وإيقاف تشغيل
 الصوت التلقائي

"COLOR MODE" .التبديل بين الوضعين الفاتح والداكن 

"DICTATION"  التبديل بين اإلمالء المحلي والمعتمد
 على السحابة.

"HELP 

COMMAND" 
" SHOW HELPتبديل رؤية رمز "

عبر جميع الشاشات بحيث يكون 
 مرئيًا بشكل افتراضي. 
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My Controls )متابعة( 
 

 زر اإلجراء
 

بتغيير نتيجة ضغطة زر واحدة على زر   HMT، لمستخدم جهاز My Controlsيسمح التحكم عن طريق زر اإلجراء، الموجود في قائمة 
 اإلجراء.

، مما يعني أن الضغط على "زر Home Screenوتم تعيينه إلى وضع  My Controlsبشكل افتراضي، يوجد التحكم في زر اإلجراء في 
 .HMT-1وكانت هذه هي الوظيفة الوحيدة لزر اإلجراء منذ اإلصدار األول لمنتج  اإلجراء" سيعود بالمستخدم إلى الشاشة الرئيسية.

. ويوجد خياران هما HMTإلى تنشيط تحديد لمستخدم  My Controls" أثناء التواجد في ACTION BUTTONسيؤدي قول "
"HOMESCREEN"و "NOISE CAPTURE ويعرض النص الموجود أسفل أمر ،"ACTION BUTTON  الضبط الحالي.  وفي المثال

 ".NOISE CAPTUREويمكن تحديد األمر " HOMESCREENأعاله، تعتبر الحالة الحالية هي 
، HMTاء الضوضاء في جهاز ، سيؤدي الضغط على زر اإلجراء إلى تعطيل أو تمكين قدرة إلغNoise Captureعند التعيين على وضع 

وتؤدي ضغطة واحدة على زر اإلجراء إلى الدخول إلى وضع  مما يسمح بالتقاط الضوضاء الخارجية في نقل الفيديو/الصوت والتسجيالت.
Noise Capture  وتعيد  )وتعطيل إلغاء الضوضاء(؛ ويعرض هذا تحذيًرا على الشاشة بينما لن يتم التعرف على األوامر النشطة والصوتية .

ضغطة واحدة آخرى على الزر إلغاء الضوضاء وتستعيد قدرة األوامر الصوتية. ويتم تعطيل األوامر الصوتية ألن الصوت الذي يتم التقاطه 
 بدون ضوضاء سوف يؤدي عادة إلى تشغيل أوامر غير مرغوب فيها.

 

 

 
 

 اإلجراء األمر الصوتي 

"HOMESCREEN" يضبط زر اإلجراء لالنتقال إلى الشاشة الرئيسية عند الضغط عليه 

"NOISE CAPTURE" يضبط زر اإلجراء لتمكين وضع التقاط الضوضاء عند الضغط عليه 
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 إدارة الطاقة
 

 وظائف إدارة الطاقة باستخدام األوامر الصوتية. تتيح لك خيارات الطاقة الوصول إلى 
 متاحة.  HOTSWAPغير قابلة لإلزالة، فلن تكون ميزة  HMT-1Z1مالحظة: ألن بطارية جهاز 

 
 للوصول إلى خيارات الطاقة:

 
 ".POWER OPTIONS"، ثم قل "MY CONTROLSمن أي شاشة، قل "

 

 
 

 
 

 تتوافر األوامر الصوتية التالية:
 

 اإلجراء األمر الصوتي 

“POWER DOWN”  إيقاف تشغيل جهازHMT 

“REBOOT”  إعادة تشغيل جهازHMT 

"SLEEP NOW"  يضع جهازHMT في وضع السكون. اضغط على زر التشغيل للتنشيط 

  



 
 HMT-1Z1دليل مستخدم 
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My Controls )متابعة( 
 

 إعدادات الميكروفون 
 

 التبديل بين الميكروفونات األمامية والميكروفونات الخلفية.
 

 الميكروفونات األمامية.بشكل افتراضي، يتم تمكين 
 

يتم دمج الميكروفونات األمامية في غالف الشاشة وتوفر إلغاء 
مع الشاشة  HMTللضوضاء األمثل. وفي حالة قلب استخدام 

للخلف وخارج خط رؤيتك، فيمكنك استخدام مجموعة ثانية من 
وتسمى هذه   .HMTالميكروفونات المدمجة في إطار جهاز 

 الميكروفونات الخلفية.
 

للتبديل بين الميكروفونات األمامية والخلفية، اضغط على  هام:
 زر اإلجراء ثالث مرات بسرعة. 

 
عندما تكون الميكروفونات الخلفية نشطة، يتم تشغيل إشعار 

 صوتي، ويتم عرض رسالة على الشاشة.
 

 
 

عندما تكون الميكروفونات األمامية نشطة، يتم تشغيل إشعار 
 صوتي آخر وتتم إزالة الرسالة. 

 

 

 اتجاه الشاشة 
 

  
 دوران الشاشة

 
، يتم تدوير الشاشة تلقائيًا بشكل HMTعندما يدور جهاز 

وضع العرض على العين افتراضي. ويعد هذا مهًما عند ضبط م
 اليسرى أو العين اليمنى.

 

 
 

 الشاشة تشير إلى تغيير في االتجاه.تظهر رسالة خاصة على 

 
 

 Myيمكن تشغيل أو إيقاف تشغيل التدوير التلقائي في 

Controls. " قلAUTO ROTATE  لتشغيل الضبط أو إيقاف "
 تشغيله.
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My Controls )متابعة( 
 

 تحذيرات الطاقة 
 

 %.15البطارية ويحذرك عندما يكون الشحن المتبقي أقل من  HMTسوف يراقب 
 

وفي كل مستوى، يظهر رسم تحذير بطارية بلون    %.5% و10% و15ستظهر نافذة منبثقة للتحذير عندما يصل مستوى البطارية إلى 
   مختلف.

 
 ".DISMISSيمكنك تجاهل التحذير ومتابعة تشغيل الجهاز عن طريق قول "

 
 ألن البطارية غير قابلة لإلزالة في هذا الطراز.   HMT-1Z1في جهاز  HOTSWAPمالحظة: ال تتوفر ميزة 

 

 
 
 

  



 
 HMT-1Z1دليل مستخدم 
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 نظرة عامة على البرامج )تابع(
 

 اإلشعارات
 

 .HMTاإلشعارات هي رسائل قابلة للتنفيذ يتم إرسالها من نظام التشغيل والتطبيقات. وتسلط الضوء وتنقل معلومات هامة إلى مستخدمي 
 

 ".SHOW NOTIFICATIONSفي أي وقت، وما عليك سوى قول " HMTيسهل الوصول إلى اإلشعارات على جهاز 
 

 سيتم عرض لوحة اإلشعارات فوق عرض واجهة المستخدم الحالية )ستظل داكنة في الخلفية.( 
 ".HIDE NOTIFICATIONSإلغالق لوحة اإلشعارات، قل ببساطة "

 يتم عرض اإلشعارات الحديثة كعناصر في قائمة.
 

 
 

 سيتضمن كل إشعار في القائمة ما يلي:
 مصدر اإلشعار •
 عنوان •
 مطالبة موجزة سريعة باتخاذ إجراء •
 رقم عنصر  •
 

 #" SELECT ITEMيمكنك فتح إشعار بتحديده أوالً، قل "
 " لعرضه.OPENعند تحديده، قل "

 -عند فتح إشعار، يتم إظهار طريقة عرض أكثر تفصيالً. ومن طريقة العرض هذه، يمكن اتخاذ إجراءات محددة. وكتذكير ومرجع سريع 
 شعارات في أعلى الركن األيسر.عندما تكون في الشاشة الرئيسية ولديك إشعارات، سيتم عرض عدد اإل

 
 األوامر الصوتية لإلشعارات

  اإلجراء  األمر الصوتي

"SHOW NOTIFICATIONS" .فتح قائمة اإلشعارات   

“SELECT ITEM ”#  .عرض إشعار محدد 
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 نظرة عامة على البرامج )تابع(
 

 قارئ الرمز الشريطي
 

 لمسح الرموز الشريطية.  HMTيمكنك استخدام قارئ الرمز الشريطي بدون استخدام اليدين المدمج مع 
 

 .128ورمز االستجابة السريعة ومصفوفة البيانات والرمز  EANو UPC —أنواع الرموز الشريطية المدعومة هي 
 

يتم اكتشافه ويعرض التفاصيل تلقائيًّا. وجه الكاميرا إلى الرمز  عند تشغيل قارئ الرمز الشريطي، فإنه يمسح تلقائيًا أي رمز شريطي مدعوم  
 الشريطي لتضمن أن يكون الرمز الشريطي بأكمله داخل المستطيل األبيض مع حواف مستديرة.

 

 
 

 
 

ورموز التطبيق لفتح العناصر  URLوعناوين  RealWear( التي تحتوي على عالمات QRيمكنك أيًضا مسح رموز االستجابة السريعة )
" أثناء فتح FLASHLIGHT OFF" أو "FLASHLIGHT ONبأن تقول " HMTغيل المصباح اليدوي في المعنية. يمكنك تشغيل أو إيقاف تش

 قارئ الرمز الشريطي. 
 

  نصيحة: استخدم أداة التحكم في التكبير/التصغير لتأطير وقراءة بعض الرموز الشريطية بسهولة أكبر.
 

 وظائف ماسح الرمز الشريطي

  اإلجراء  األمر الصوتي

“Zoom Level 1 to 5”   5إلى  1من  —لتكبير/تصغير عرض الكاميرا عن طريق ضبط المستوى على قيمة محددة  
  ”.Zoom level 4، قل“4على سبيل المثال، لضبط مستوى التكبير/التصغير على 

“Flashlight ON/ OFF”  .للتبديل بين تشغيل / إيقاف تشغيل الكشاف  



 
 HMT-1Z1دليل مستخدم 
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 Bluetoothإعداد التبديل الرئيسي/الثانوي لـ 
 

 بأجهزة البلوتوث األخرى، إما كجهاز بلوتوث رئيسي أو تابع.  HMT-1Z1أو  HMT-1يمكنك توصيل 
 االتصال بأجهزة الصوت مثل سماعات أذن البلوتوث وسماعات البلوتوث. HMTفي الوضع الرئيسي، يستطيع جهاز  •
 االتصال بالهواتف المحمولة والعمل كميكروفون/سماعة رأس بلوتوث للهاتف. HMTجهاز في وضع التابع، يستطيع  •

 
 ".SETTINGSوقل " My Programsلتغيير وضع البلوتوث، انتقل إلى 

 

 
 
 #". SELECT ITEM" فقط باسمه أو حدد رقم العنصر باستخدام "REALWEARحدد العنصر المسمى " 
 

 
 

" للتبديل BLUETOOTH MODE. قل "Slaveلى . وبشكل افتراضي، يتم ضبط هذا الخيار عBluetooth Modeسترى هنا إعدادًا يسمى 
 .Slaveو Masterبين وضعي 
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 HMT-1Z1معلومات ملكية جهاز 
 

 جميع االتصاالت واإلشعارات واالتفاقيات القانونية لها المعنى الوارد في اللغة اإلنجليزية ؛ ترجمات إلى لغات أخرى هي للراحة فقط. إذا كان هناك أي تعارض بين 
 .النسخة المترجمة واإلنجليزية ، فستكون النسخة اإلنجليزية هي السائدة

 

 الطرازات التي يتم تغطيتها
 

 التالية: RealWear HMT-1Z1تغطي المعلومات الواردة هنا طراز )طرازات( 
T1100S 

 
ويجب خلع البطانة القابلة   في واحد من ملصقي الجهاز على الشريط الداخلي الخلفي. HMT-1Z1يمكنك العثور على اسم الطراز على 

   حرفًا. 15لإلزالة لرؤية الملصق. ويكون طول األرقام التسلسلية 
 

 
  



 
 HMT-1Z1دليل مستخدم 
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 معلومات الملكية )تابع(
 

 HMT-1Z1البيانات التنظيمية وبيانات االمتثال لجهاز 
 

المسؤولة عن . RealWear, Incتحذير: يؤدي إجراء تغييرات أو تعديالت على هذا الجهاز غير المصدق عليها صراحةً من قِبل شركة 
 االمتثال إلى إبطال حق المستخدم في استخدام هذا الجهاز.

 

 (FCCبيان مفوضية االتصاالت الفيدرالية )
( ال يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل 1. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: )FCCلقواعد  15يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 

( يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في التشغيل غير المرغوب فيه. تم اختبار 2ضار، و)
(. وقد تم إعداد FCCمن قواعد مفوضية االتصاالت الفيدرالية )  15وفقًا للجزء    Bلفئة  هذا الجهاز وثبت امتثاله لحدود األجهزة الرقمية من ا

هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخالت الضارة في التركيبات السكنية. ويولِّد هذا الجهاز طاقة من ترددات موجات الراديو 
واستخدامه وفقًا لإلرشادات فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع االتصاالت   ويستخدمها، ومن الممكن أن يصدرها كذلك، وإذا لم يتم تركيبه

المعتمدة على موجات الراديو. وبرغم ذلك، ال يتم ضمان عدم حدوث التداخل مع أي تركيب معين. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل 
اف الجهاز ثم تشغيله، فنوصي المشغل بمعالجة التداخل من خالل ضار الستقبال الراديو أو التلفاز، األمر الذي يمكن تحديده من خالل إيق

ستقبال. واحد من اإلجراءات التالية أو أكثر: • إعادة توجيه هوائي االستقبال أو تغيير مكانه. • زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز اال
ن تلك التي يتصل بها جهاز االستقبال. • استشارة الوكيل أو فني • توصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي على دائرة كهربائية مختلفة ع

 راديو/تلفاز مؤهل للحصول على المساعدة.
 

 FCCتحذير 
. يؤدي القيام بتغييرات أو تعديالت غير مصدق عليها صراحةً من قِبل الجهة المسؤولة عن االمتثال، إلى إبطال حق المستخدم في استخدام 1

 هذا الجهاز.
  يكون جهاز اإلرسال هذا في موقع مشترك أو يعمل باالقتران مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.. يجب أال2
 جيجاهرتز على االستخدام الداخلي فقط. 5.25– 5.15. تقتصر عمليات التشغيل في نطاق 3
 

 العربية —بيان مجموعة أجهزة القياس 
 فاء من التراخيص لهيئة الصناعة بكندا. يخضع التشغيل للحالتين التاليتين:الخاصة باإلع RSSيتوافق هذا الجهاز مع معيار )معايير(  .1

ا،  • ال يجوز أن يسبب هذا الجهاز تداخاًل ضارًّ
 • يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخالت التي قد تسبب عمل الجهاز على نحو غير مرغوب فيه

 الكندي. ICES-003ي من الفئة ب مع معيار . يتوافق هذا الجهاز الرقم2
 لهيئة الصناعة بكندا. يخضع التشغيل لشرط عدم تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار. RSS-310. يمتثل هذا الجهاز مع المعيار 3
رسال آخر، باستثناء . يجب أال يكون هذا الجهاز أو الهوائي الخاص به في موقع مشترك أو يعمل باالقتران مع أي هوائي أو جهاز إ 4

 أجهزة الالسلكي المدمجة التي تم اختبارها.
 . يتم تعطيل ميزة اختيار رمز البلد للمنتجات التي يتم تسويقها في الواليات المتحدة وكندا.5
 

 الفرنسية  —بيان مجموعة أجهزة القياس 
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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IC Statement — FOR WLAN 5GHZ DEVICE 
 تنبيه 

ميجاهرتز على االستخدام الداخلي فقط لتقليل احتمالية التداخل الضار مع أنظمة  5250–5150. تقتصر عمليات التشغيل في نطاق 1
 األقمار الصناعية الثنائية القناة.

ميجاهرتز مع حد  5725–5470ميجاهرتز و 5350–5250. يجب أن يتوافق أقصى وصول هوائي مسموح به لألجهزة في نطاقات 2
e.i.r.p. .. 

. المحددة e.i.r.pميجاهرتز مع حدود  5825-5725. يجب أن يتوافق أقصى وصول هوائي مسموح به لألجهزة الموجودة في نطاق 3
 دون نقطة إلى نقطة حسب االقتضاء.للتشغيل من نقطة إلى نقطة ومن 

. المنصوص عليها في القسم e.i.r.p. ويجب اإلشارة بوضوح إلى أسوأ زاوية إمالة ضرورية للبقاء على توافق مع متطلبات قناع االرتفاع  4
 ( بوضوح.3)6.2.2

–5250مستخدمين ذوي أولوية( للنطاقات  . يجب إعالم المستخدمين أن الرادارات عالية الطاقة يتم تخصيصها كمستخدمين أساسيين )أي  5
 .LE-LANميجاهرتز، وأن هذه الرادارات قد تؤدي إلى تداخل و/أو ضرر ألجهزة  5850– 5650ميجاهرتز و 5350

 
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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 إقرار المطابقة
 

 المطابقة التنظيمية الخاصة باالتحاد األوروبي
 .EU/2014/53متوافق مع التوجيهات  T1100S، بموجب هذا أن الجهاز الالسلكي من النوع i.safe MOBILE GmbHنقر نحن، 

 

 
 

 إقرار المطابقة 

  



 

 

 
realwear.com 87 

 معلومات الملكية )تابع(
 

 HMT-1Z1( لجهاز SARمعلومات معدل االمتصاص المحدد )
 

 الواليات المتحدة وكندا —بيان التعرض لإلشعاع 
هذا الجهاز مطابق لشروط الحكومة الخاصة بالتعرض للموجات الالسلكية. تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه بحيث ال يتجاوز حدود االنبعاثات 

لية التابعة للحكومة األمريكية. يستخدم مقياس التعرض لألجهزة ( التي وضعتها لجنة االتصاالت الفيدراRFللتعرض لطاقة التردد الالسلكي )
 1.6 (FCC)الذي عينته لجنة االتصاالت الفيدرالية  SAR. يبلغ حد SARالالسلكية وحدة القياس المعروفة بمعدل االمتصاص النوعي أو 

االتصاالت الفيدرالية والجهاز يرسل بأعلى مستوى باستخدام أوضاع التشغيل القياسية المقبولة من لجنة    SARوات/كجم. أجريت اختبارات  
قدرة معتمد له في جميع نطاقات التردد المختبرة. ليست هناك حاجة إلى الحفاظ على أدنى مسافة فاصلة بين جسم المستخدم والجهاز، بما 

د الالسلكي في الواليات المتحدة وكندا. في ذلك الهوائي، في أثناء تشغيل الجهاز مع ارتدائه على الجسم، لالمتثال لشروط التعرض للترد 
 ( من النسيج.1وات/كجم، بحيث يتم حساب متوسطه خالل جرام واحد ) IC 1.6يبلغ الحد الذي أوصت به لجنة االتصاالت الفيدرالية و

 لالستخدام: HMT-1Z1لجهاز  SARأعلى قيمة لمعدل 
 جم( 1وات/كجم ) 1.31• عن طريق األذن 

 

 أوروبا —لإلشعاع بيان التعرض 
 ليست هناك حاجة إلى الحفاظ على الحد األدنى للمسافة الفاصلة بين جسم المستخدم والجهاز، بما في ذلك الهوائي، أثناء تشغيل الجهاز مع

 ارتدائه على الجسم، لالمتثال لشروط التعرض للتردد الالسلكي في أوروبا.
 ( جرامات من النسيج.10وات/كجم، بحيث يتم حساب متوسطه خالل عشرة ) 2لية يبلغ الحد الذي أوصت به لجنة االتصاالت الفيدرا

 لالستخدام: HMT-1Z1لجهاز  SARأعلى قيمة لمعدل 
 جم( 10وات/كجم ) 0.34• عن طريق األذن 

 

 كندا —بيان التعرض لإلشعاع 
ة غير الخاضعة للسيطرة، وهو آمن للتشغيل المعد يتوافق المنتج مع حد التعرض للتردد الالسلكي المحمول المنصوص عليه في كندا للبيئ

 له كما ذُكر في هذا الدليل. يمكن تقليل التعرض لتردد السلكي آخر إذا ظل المنتج بعيدًا بقدر اإلمكان عن جسم المستخدم أو إذا تم ضبط 
 الجهاز على قدرة خرج أقل إن وجدت هذه الوظيفة. 

 
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. 
  



 
 HMT-1Z1دليل مستخدم 

 

RealWear Inc.، 88 2019 والنشر الطبع حقوق 

 معلومات الملكية )تابع(

 

 HMT-1Z1الضمان المحدود وترخيص برامج جهاز 
 .للحصول على معلومات عن الضمان المحدود الكامل وترخيص البرنامج /http://realwear.com/terms-of-sale يرجى زيارة

  

http://realwear.com/terms-of-sale/
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 HMT-1Z1 i.Safeتعليمات سالمة 
 

 
 

 T1100Sالطراز  HMT-1Z1تعليمات سالمة 
 مقدمة

يحتوي هذا الفصل على أنظمة المعلومات والسالمة التي يجب مراعاتها دون إخفاق لتشغيل الجهاز بشكل آمن في الظروف الموصوفة. 
 لألنظمة.عدم التقيد بهذه المعلومات والتعليمات يمكن أن تكون له عواقب وخيمة و/أو قد يشكل انتهاكًا 

 
الرجاء قراءة هذا الدليل وتعليمات السالمة هذه قبل استخدام الجهاز. في حالة وجود أي شك )في صيغة الترجمة أو أخطاء في الطباعة(، 

 تسري النسخة اإلنجليزية. 
 

 التطبيق 
 

ATEX وIECEx 
HMT-1Z1  طرازT1100S  معتمد لالستخدام تحتzone 1و ،zone 2و ،zone 21و ،zone 22 ، باالمتثال لتوجيهات االتحاد األوروبي

2014/34/EU (ATEX)  ونظامIECEx. 
 

 ( CEC( والكندية )NECالمواصفات القياسية الكهربائية األمريكية )
HMT-1Z1  طرازT1100S  الفئات  2و 1معتمد لالستخدام في قسميI ،II ،III. 

 
 الُمصنِّع
 Safe MOBILE GmbH i_Park Tauberfranken 10أوالً. 

 
97922 Lauda-Koenigshofen؛ ألمانيا 

 
 األخطاء واألضرار

 قبل الدخول إلى مناطق االنفجار الخطرة، يجب التحقق من سالمة الجهاز.
 

إذا كان هناك أي سبب للشك في نقص سالمة الجهاز، فيجب سحبه من االستخدام وإزالته من أي منطقة من مناطق االنفجار الخطرة على 
 الفور.

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

 
 حدثت أعطال •
 كانت عالمات التلف تظهر على مبيت الجهاز •
 تعرض الجهاز إلى األحمال المفرطة  •
 جرى تخزين الجهاز بشكل غير صحيح •
 الجهاز غير مقروءة كانت العالمات أو الملصقات الموجودة على •
 تم تجاوز قيم الحدود المسموح بها •

 
 نوصي بإرسال الجهاز الذي تظهر عليه األخطاء أو الذي يُشتبه في وجود خطأ به إلى مركز خدمة معتمد للفحص.
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 تنظيمات السالمة ذات الصلة باالنفجار
ل تنظيمات السالمة المتعارف عليها، وأنه قرأ وفهم دليل المستخدم، وتعليمات يتطلب استخدام هذا الجهاز أن يراعي المشغِّ  •

 السالمة، وشهادة السالمة.
 يجب غلق أغطية جميع الواجهات داخل مناطق االنفجار الخطرة •
 ةباستثناء غطاء قابس الصوت. يمكن استخدام قابس الصوت لسماعات الرأس المعتمدة أيًضا داخل مناطق االنفجار الخطر •
 ، يجب التأكد من وجود جميع الحشيات وعملهاIPلضمان حماية  •
 i.safe PROTECTOR 1.0يسمح بالتوصيالت المادية بالمعدات األخرى فقط خارج مناطق االنفجار الخطرة باستخدام كابل  •

USB  أو غيرها من المعدات المعتمدة من قبلi.safe MOBILE GmbH 
 سماعة رأس أو ملحقات عن قابس الصوتفي أثناء الشحن، يجب فصل أي  •
أو غيره من المعدات  i.safe PROTECTOR 1.0 USBيمكن شحن الجهاز فقط خارج مناطق االنفجار الخطرة باستخدام كابل  •

 i.safe MOBILE GmbHالمعتمدة من قبل 
 درجة مئوية  40درجات مئوية و 5يمكن شحن الجهاز فقط في درجات حرارة بين  •
 البطارية غير قابلة لإلزالة من جانب المستخدم •
 تجنب تعريض الجهاز ألي أحماض أو قلويات سريعة التأثير  •
 20أو  0ال يمكن أخذ الجهاز إلى المناطق  •
يجب حماية الجهاز من الصدمات باستخدام طاقة االصطدام الشديد، ومن االنبعاثات الضوئية الهائلة لألشعة فوق البنفسجية،  •

 لشحن اإللكتروستاتيكي العالية.وعمليات ا
 ° مئوية60° مئوية إلى +20-النطاق المسموح به لدرجة حرارة الوسط المحيط من  •
   i.safe MOBILE GmbHال يجوز استخدام أي ملحقات بخالف المعتمدة من  •
ال يُسمح بتعديل حزام الرأس في مناطق االنفجار الخطرة •
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