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แท็บเล็ตแบบสวมศรีษะ RealWear 
 
 

 
 
 
The RealWear HMT-1 เป็นคอมพวิเตอรแ์ท็บเบล็ตระบบ Android™ โดยไม่ตอ้งใชม้อืบงัคบัและสามารถสวมใส่ไดรุ้น่แรกของโลกส าหรบั 
ผูท้ ีท่ างานดา้นอตุสาหกรรม 
โดย RealWear HMT-1 จะชว่ยเป็นพืน้ฐานใหก้บัโปรแกรมพนักงานทีเ่ช ือ่มต่อกนั 
 
สามารถใชไ้ดใ้นสภาพแวดลอ้มของงานอตุสาหกรรมทีช่ ืน้ รอ้น อนัตราย และเสยีงดงั 
 
อปุกรณนี์ส้ามารถเกีย่วตดิกบัหมวกนิรภยัไดอ้ย่างพอดหีรอืตดิตัง้กบัหมวกกนักระแทกและใชร้ว่มกบัแวน่นิรภยัหรอือปุกรณช์ว่ยในการมองเห็นได ้
 
จอแสดงผลแบบไมโครความละเอยีดสงูน้ันอยู่ใตแ้นวสายตาของคุณพอดแีละมมุีมมองเหมอืนแท็บเล็ต 7 นิว้ มนัคอืแดชบอรด์ดา้นอตุสาหกรรม:  
ทีจ่ะอยู่ตรงหนา้เมือ่คุณตอ้งการและหายไปเมือ่คุณไม่ตอ้งการใชง้าน 
 
HMT-1 ท างานดว้ยแอปพลเิคช ัน่ซอฟตแ์วรท์ีท่รงพลงัจากพารท์เนอรข์องเราใน 4 ดา้นหลกัโดยแต่ละดา้นออกแบบมาเพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธส์งูสุดใน
การควบคุมดว้ยเสยีงและไม่ตอ้งใชม้อื น่ันหมายถงึไม่จ าเป็นตอ้งมกีารเลือ่น ปัด หรอืแตะ เพยีงแค่ใชค้ าส ัง่เสยีงง่าย ๆ เทา่น้ัน 
 
ใชเ้พือ่การตดิต่อกบัผูดู้แลจากระยะไกล การหาไฟลเ์อกสาร การปฏบิตัขิ ัน้ตอนท างานตามค าส ัง่ ดูแบบฟอรม์พกพา และการดูขอ้มูล IoT ส าหรบั
ดา้นอตุสาหกรรม 
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ฟีเจอรข์อง HMT-1 
 
 

 
 
ไม่ตอ้งใชม้อื 100 % 
เสยีงองิจากระบบปฏบิตักิารและการรบัรูเ้สยีงในเคร ือ่งเพือ่ใชง้านในทีท่ ีม่เีสยีงดงั 
 

 
 
เสยีงดงัคมชดั 
ล าโพงแบบผสานเขา้กบัตวัเคร ือ่งและชอ่งเสยีบสายล าโพงแบบ 3.5 มม. ส าหรบัการใชง้านกบัอปุกรณป้์องกนัเสยีง 
 

 
 
การป้องกนัเสยีงรบกวนทีไ่ม่มใีครเทยีบได ้
อปุกรณ ์HMT-1 น้ันใชไ้มโครโฟน 4 ตวัและอลักอรธิมึขัน้สงูเพือ่ขจดัเสยีงรบกวนออกก่อนท าการรบัรูเ้สยีงพูด 
 

 
 
ใชง้านไดก้บัอปุกรณนิ์รภยั 
ออกแบบมาเพือ่ใชง้านกบัหมวกนิรภยัและหมวกกนักระแทกมาตรฐาน รวมถงึแว่นนิรภยั 
 

 
 
แบตเตอร ีภ่ายในใชง้านไดต้ลอดทัง้กะ 
สามารถเปลีย่นไดส้ าหรบัการปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ือง 
 

 
 
การแสดงผลกลางแจง้ 
สามารถมองเห็นไดใ้นสภาวะแดดจา้ 
 

 
 
กนัน ้า 
IP66 - การป้องกนัจากสภาพอากาศในทะเลทีเ่ลวรา้ยหรอืการฉีดน ้าทีร่นุแรง 
 

 
 
ป้องกนัฝุ่ นไดด้เียีย่ม 
IP66 - การป้องกนัอนุภาคขนาดเล็กเล็ดลอดเขา้ไปในเคร ือ่ง 
 

 
 
ป้องกนัการตก 
ทนทานต่อการตกสูพ่ืน้คอนกรตีจากความสงู 2 เมตรในทกุมุม 
 

 
 
สรา้งมาเพือ่ความทนทาน 
ใชง้านไดเ้ต็มทีใ่นอณุหภูม ิ-20°C ถงึ +50°C 
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ขอ้มูลจ าเพาะผลติภณัฑ ์HMT-1 
 
แพลตฟอรม์และฟังกช์ ัน่หลกั 
ชปิเซต็แบบ 2.0 GHz 8-core Qualcomm® Snapdragon™ 
625 พรอ้ม Adreno 506 GPU - OpenGL ES 3.1  
& OpenCL 2.0 
 
แอปพลเิคช ัน่ทีต่ดิต ัง้พรอ้มอุปกรณ ์
ตวัน าทางเอกสาร กลอ้งพรอ้มตวัสแกนบารโ์คด้ เคร ือ่งบนัทกึวดีโีอ 
และตวัเล่นสือ่ 
 
ภาษาทีร่องรบั 
องักฤษ สเปน ฝร ัง่เศส เยอรมนั อติาล ีโปรตุเกส รสัเซยี จนีกลาง 
ญีปุ่่ น เกาหล ีไทย โปแลนด  ์
 
หน่วยความจ า 
หน่วยความจ า 16 GB/2 GB RAM/ชอ่งไมโครเอสด ี 
(สามารถรองรบัการด์ความจ าไดส้งูสดุ 256 GB) 
 
ระบบปฏบิตักิาร 
Android 8.1.0 (AOSP) + อนิเทอรเ์ฟสแบบไม่ตอ้งใชม้อื 
WearHF™ 
 
การเชือ่มต่อและเซน็เซอร ์  
 
บลทูธู 
BT 4.1 LE (พลงังานต ่า) 
 
Wi-Fi 
802.11 a/b/g/n/ac – 2.4GHz และ 5GHz 
 
GPS และต าแหน่งทีต่ ัง้ 
GPS, GLONASS, A-GPS 
 
IMU 
9-DOF (เคร ือ่งวดัความเรง่แบบ 3 แกน เคร ือ่งวดัสนามแม่เหลก้ 
และไจโรสโคป) การเพิม่ความเสถยีรผ่านซอฟตแ์วร ์
 
แบตเตอร ี ่ 
 
ความจุ 
3,250 mAh Li-Ion, สามารถชารจ์ใหม่และเปลีย่นในพืน้ที่
ปฏบิตังิานได  ้
 
อายุการใชง้านแบตเตอร ี ่
ตลอดทัง้กะ (9-10 ช ัว่โมง) ในการใชง้านปกต ิ
 
คุณลกัษณะทางกายภาพ  
 
น า้หนัก 
380 กรมั 
 
การเสรมิความคงทน 
IP66, MIL-STD-810G, การทดสอบตกจากความสงู 2 เมตร 
 
ปุ่ มเฉพาะ 
ปุ่ มเปิด/ปิด ปุ่ ม ACTION เฉพาะส าหรบัแอปพลเิคช ัน่ 
 

พอรต์เสยีบ 
พอรต์หฟัูง 3.5 มม. ชอ่ง micro-USB 1 ชอ่ง และชอ่ง  
USB Type-C 1 ชอ่ง 
 
แขนบมู 
ปรบัได ้6 ทศิทางส าหรบัหวัทกุขนาด รองรบัไดท้ ัง้ตาดา้นซา้ย
และขวา จอแสดงผลสามารถพลกิออกจากแนวสายตาไดเ้มือ่ไม่
ใชง้าน 
 
จอแสดงผล  
 
ชนิด 
องศาในการมอง 20° จอ LCD การโฟกสัแบบล็อก 1 เมตร สี
แบบ 24 บติ แนวเฉียง 0.33 นิว้ มองเห็นไดเ้มือ่ใชง้านกลางแจง้ 
 
ขนาดจอแสดงผล 
WVGA (854x480) 
 
เสยีง 
 
ไมโครโฟน 
ไมโครโฟนดจิติอล 4 ตวัพรอ้มการก าจดัเสยีงรบกวนแบบแอคทฟี 
การรบัรูเ้สยีงทีแ่ม่นย าแมภ้ายใตเ้สยีง 95 เดซเิบลในสภาพแวดลอ้ม
อตุสาหกรรมทัว่ไป 
 
ล าโพง 
ล าโพงภายในความดงั 91 เดซบิลิ 
 
มลัตมิเีดยี  
 
กลอ้งถ่ายรปู 
16 MP พรอ้มตวักนัส ัน่ 4 แกน PDAF และไฟฉาย LED 
 
วดีโีอ 
ความละเอยีดสงูสดุ 1080p ในระดบั 30 เฟรมต่อวนิาท ีCodecs: 
VP8,  
VP9 และรองรบัการเขา้รหสัผ่านฮารด์แวรส์ าหรบั H.264,  
H.265 HEVC 
 
อุปกรณเ์สรมิ  
 
ทีร่วมมาดว้ย 
ตวัชารจ์แบตเสยีบก าแพง สายชารจ์ USB Type-C อะแดปเตอร ์
แปลง USB Type-C เป็น USB Micro สายคาดศรีษะ แผ่นรอง
หลงัศรีษะ แบตเตอร ีแ่บบถอดได ้
 
อปุกรณเ์สรมิแยก 
แบตเตอร ีส่ ารอง ตวัชารจ์ส าหรบัแบตเตอร ี ่6 ลกู ตวัล็อกหมวก
นิรภยั หมวกกนักระแทกและสายรดัแบบ 3 สาย หฟัูงอดุหปู้องกนั
เสยีงรบกวนโดยมรีะดบัการลดอยู่ที ่33 เดซเิบล (NRR) ถุงใสแ่บบ
ออ่น กลอ่งใส่แบบกึง่แข็ง, สายคาดศรีษะและแผ่นรองหลงัศรีษะ
ส ารอง หมวกแข็งนิรภยั หมวกเบสบอลพรอ้มตวัล็อกตดิ HMT-1 
ไมโครเอสดกีารด์ 
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HMT รุน่ที ่10 – ภาพรวม 
 
ซอฟตแ์วรท์ีป่ลอดภยัแบบไม่ตอ้งใชม้อืเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท างาน 
ปลอดภยัยิง่ขึน้ รวดเรว็ยิง่ขึน้ ฉลาดล า้ยิง่ขึน้ 
 
HMT รุน่ที ่10 - ขบัเคลือ่นดว้ย Android 8 ซึง่เป็นซอฟตแ์วรท์ีส่รา้งขึน้โดยเฉพาะเพือ่ปฏบิตังิานในพืน้ทีท่ ีล่ าบากหรอือนัตราย โดยผูใ้ชง้าน
ตอ้งใชม้อืท ัง้สองขา้งเพือ่ปฏบิตังิานหรอืเพือ่ความปลอดภยั รุน่ที ่10 น้ันไดร้บัการปรบัแต่งมาเพือ่ความปลอดภยัในการท างาน โดยการยกระดบั
ประสทิธภิาพในการท างานและการเช ือ่มต่อไปอกีขัน้ผ่านการบงัคบัแบบไม่ใชม้อื 
 
ประสบการณก์ารใชง้านและประโยชนก์ารใชส้อยของรุน่ที ่10 น้ันไดร้บัการปรบัปรงุ ซ ึง่ชว่ยเสรมิความสามารถของ HMT ท าใหม้นัมีประสทิธภิาพ
มากขึน้ การอปัเกรดคร ัง้ใหญ่นีเ้ป็นแบบครอบคลุมและยกเคร ือ่งใหม่ท ัง้หมด ซ ึง่ชว่ยปรบัปรงุความง่ายในการใชง้าน รูปลกัษณแ์ละความรูส้กึขณะใช ้
งาน ความปลอดภยั และยงัมรีะบบกลอ้งใหม่ลา่สดุอกีดว้ย ฟังกช์ ัน่กลอ้งใหม่น้ันชว่ยใหคุ้ณเช ือ่มต่อกบัผูป้ฏิบตังิานไดล้ะเอยีดมากขึน้ ท าใหก้าร
ตรวจสอบดว้ยสายตาน้ันรวดเรว็มากขึน้ในกรณีทีค่วามปลอดภยัและความถูกตอ้งตามกฎเกณฑน้ั์นเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุในสายงานของคุณ 
 
HMT รุน่ที ่10 น้ันเป็นรากฐานของ RealWear Foresight Cloud Services ซึง่สามารถชว่ยพฒันาประสบการณใ์ชง้านแบบไม่ตอ้งใชม้อื
พรอ้มท าใหคุ้ณเช ือ่มต่อกบัขอ้มูลในระบบคลาวดข์องคุณตลอด 
 

การใชส้อยทีด่ขีึน้ 
อนิเทอรเ์ฟสทีไ่ดร้บัการออกแบบมาใหม่ แป้นพมิพแ์ละระบบการจดัการไฟล ์ซ ึง่ใหค้วามส าคญักบัความสะดวกในการใชง้านและประสทิธภิาพ 
 

ความปลอดภยัแน่นหนาดว้ย Android 8.1 OS 
ระบบปฏบิตักิาร Android 8.1 น้ันอปัเกรดตลอดดว้ยแพทชด์า้นความปลอดภยั อปัเดตส าหรบัซอฟตแ์วรแ์ละการจดัระยะไกลเพิม่เตมิ 

 

ระบบกลอ้งอจัฉรยิะ  
ฟีเจอรก์ลอ้งออกแบบมาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและสมรรถภาพในสภาพแวดลอ้มของงานอตุสาหกรรม 
 

ฟังกช์ ัน่หลกั 

ระบบปฏบิตักิาร Android 8.1 

ระบบกลอ้งอจัฉรยิะ แอป My Camera 2.0 

 

การใชง้าน 

UI ทีป่รบัปรงุใหม่ UI ใหม่อาศยัการเคลือ่นไหวของศรีษะเพือ่การเลือ่นหนา้จอจากซา้ยไปขวาอย่างง่ายดาย เมนู “การควบคุม”  
และการพมิพด์ว้ยเสยีงชว่ยแบบใหม่ใหผู้ใ้ชส้ามารถมองไปทางซา้ยหรอืขวาและท าการเลอืกดว้ยการใชเ้สยีงได ้
ประสบการณก์ารใชง้านทีด่ขีึน้ดว้ยต าแหน่งหนา้จอและสทีีด่ขีึน้ และหลกัการออกแบบทีส่อดคลอ้งกนั 
การเขา้ถงึความสามารถหลกัของ Android ไดด้กีวา่เดมิ เชน่ การแจง้เตอืน  

การใชท้า่ทาง การใชท้า่ทางของศรีษะน้ันมีประสทิธภิาพมากกว่าค าส ัง่เสยีง 

การปรบัแต่ง ฉลากสขีาวซ ึง่คุณสามารถใสแ่บรนดต์ามความตอ้งการธุรกจิของคุณได  ้

ไฟลข์องฉัน อนิเทอรเ์ฟสผูใ้ชท้ีอ่อกแบบมาใหม่ท ัง้หมด 
คน้หาไฟลป์รมิาณมากผ่านระบบโครงสรา้งและการจดัเรยีงทีป่รบัปรุงใหม่ 
อา่นช ือ่ไฟลเ์ต็ม 
ภาพตวัอย่างทีใ่หญ่ขึน้ 
คน้หาไฟลไ์ดร้วดเรว็กวา่เดมิ 

แป้นพมิพ ์ แป้นพมิพท์ีอ่อกแบบมาใหม่พรอ้มการใชท้า่ทางและเสยีงโดยรวมถงึ: 
แป้นพมิพท์ ัว่ไป 
โหมดป้อนขอ้มูลแบบปลอดภยัชว่ยใหส้ามารถใสร่หสัผ่านไดโ้ดยไม่ตอ้งออกเสยีงตวัอกัษร 
การใหค้ าส ัง่แบบเต็มรูปแบบเพือ่ประสทิธภิาพการท างานทีด่ขีึน้ 

  

http://www.realwear.com/
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ความปลอดภยั 

ความปลอดภยัของ  
Android 8.1 

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

 

การปรบัแต่งและการก าหนดค่า 

การหนดค่าค่า WearHF 
แบบรวมศูนย  ์

การปรบัแต่งและก าหนดค่าในระดบัระบบปฏบิตักิารและในระดบัแอป ค่าพืน้ฐานและการปรบัแต่งสามารถเก็บไว ้
ไดใ้นเนือ้ทีก่ารก าหนดค่าท ัว่ไป และสามารถท าการอปัเดต โหลดใหม่ หรอืจะจดัการไดเ้พือ่ความง่ายในการใช ้
งานและการรองรบั  

บรกิารคลาวด  ์ จดัการไดอ้ย่างเต็มทีด่ว้ย RealWear Foresight Cloud 

ภาษา ประโยคเดีย่ว ๆ และแบบไดนามกิส าหรบัภาษาสามารถปรบัแต่งหรอืปรบัปรงุไดโ้ดยผูดู้แล 

ภาษาเพิม่เตมิ 
ไดท้ าการเพิม่ภาษาไทยและโปแลนดซ์ ึง่ท าใหม้ภีาษารวมทัง้สิน้ 12 ภาษา 
สามารถอปัเดตภาษาไดผ้่านเครอืข่ายไรส้าย (OTA) 

 

ระบบกลอ้งทีล่ า้หนา้ทีส่ดุส าหรบัสภาวะทีเ่ลวรา้ย  

ไม่ตอ้งใชม้อืบงัคบัเพือ่งาน
อตุสาหกรรม 

สัง่การและควบคุมฟีเจอรท์ ัง้หมดในระหว่างทีม่อืของคุณยงัวา่งและสามารถท างานได ้

ดูตวัอย่าง ดูตวัอย่างรปูภาพและวดีโีอในทนัท  ี

ประสบการณท์ีล่ ืน่ไหลขึน่ ประสบการณท์ีไ่ม่มสีะดุดจาก “กลอ้งของฉัน” ไปยงั “รปูภาพของฉัน” และ “สือ่ของฉัน”  

การท างานภายใตส้ภาวะแสง
นอ้ย 

ปรบัปรงุประสทิธภิาพเมือ่ท างานในสถานทีแ่ละสถานการณท์ีม่แีสงนอ้ย 

มุมมอง (FOV) แบบมุมกวา้งหรอืระยะมาตรฐาน 

โฟกสัและการรบัแสง สามารถล็อกการโฟกสัและการรบัแสงไวย้งัจุดใดจดุหน่ึงใน 9 จดุของกรอบ เพือ่ถ่ายภาพชดุรหสัในสภาพแสงที่
ไม่เอือ้อ านวย 

การป้องกนัภาพและวดิโีอส ัน่
ไหว 

บนัทกึภาพทีใ่ชง้านไดม้ากขึน้ ในกรณีทีร่ปูภาพและความแม่นย าของวดีโีอน้ันจ าเป็นต่อการปฏบิตัติามเกณฑ ์
การตรวจสอบหรอืการฝึกฝนผ่านระยะไกล 

ไฟฉาย ฟังกช์ ัน่ไฟฉายสามารถควบคุมไดโ้ดยตรงจากแอปกลอ้ง 

การควบคุมใหม่  
(ตวัเลอืกอืน่ ๆ) 

• ระดบัการรบัแสง 
• ตวัควบคุมแสงไฟฉาย 

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

• ตวัอย่างรปูภาพ 
• โฟกสัดว้ยตนเอง 
• สาขาดู: แคบและกวา้ง 
• การเขา้ถงึรปูภาพของคุณโดยตรง 

การตัง้ค่าแบบแคบ 
เพิม่ความคมชดัของมุมมองกลอ้งเมือ่ใชร้ว่มกบัหมวกเบสบอล การซมูแบบปรบัปรงุชว่ยเสรมิการขยายภาพ
ส าหรบัสิง่ของทีเ่ล็กหรอือยู่หา่งออกไป 

การตัง้ค่ามุมกวา้ง สามารถบนัทกึภาพเต็มมุมมองของกลอ้งได ้
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แนวทางดา้นความปลอดภยัของ HMT-1 
 
ประสทิธภิาพแบตเตอร ี ่
 

แบตเตอร ีท่ ีส่ามารถชารจ์ใหม่เป็นแหล่งพลงังานใหอ้ปุกรณข์องคุณ ใชแ้บตเตอร ี ่RealWear แบบดัง้เดมิทีม่าพรอ้มอปุกรณนี์เ้ท่าน้ัน ใชแ้บตเตอร ี่

ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดเทา่น้ัน หา้มใชเ้คร ือ่งชารจ์หรอืแบตเตอร ีท่ ีไ่ดร้บัความเสยีหาย หากแบตเตอร ีใ่ชไ้ฟไปจนหมดแลว้อาจตอ้งใชเ้วลาสกัพกั
หน่ึงก่อนทีไ่ฟแสดงการชารจ์แบตเตอร ีจ่ะปรากฎขึน้บนจอภาพหรอืก่อนจะสามารถใชอ้ปุกรณไ์ด ้แบตเตอร ีก่อ้นใหม่จะมีประสทิธภิาพสงูสดุหลงัจาก
การใชง้านจนหมดและชารจ์ใหม่ 3 ถงึ 4 รอบ แบตเตอร ีส่ามารถชารจ์หรอืใชจ้นหมดไดห้ลายรอบและมวีนัเสือ่มสภาพ ปลดตวัชารจ์ออกจากปลัก๊และ
อปุกรณเ์มือ่ไม่ไดใ้ชง้าน ตรวจสอบใหม้ั่นใจว่า ไม่ไดม้ีแบตเตอร ีท่ ีช่ารจ์จนเต็มเช ือ่มต่อไวก้บัเคร ือ่งชารจ์ หากไม่ไดม้กีารใชง้าน แบตเตอร ีท่ ีช่ารจ์จน
เต็มจะค่อย ๆ สญูเสยีพลงังาน 
 

ขอ้ระวงั: อาจเกดิการระเบดิไดห้ากมกีารใชแ้บตเตอร ีไ่ม่ตรงตามรุน่ทีร่ะบไุว ้
 

แบตเตอร ีส่ ารอง  
 
หากแบตเตอร ี ่HMT-1 ไม่สามารถท าการชารจ์ไดต้ามปกต ิใหล้องเปลีย่นเป็นแบตเตอร ีใ่หม่จาก RealWear แทน หากแบตเตอร ีส่ ารองน้ันใช ้
เป็นคร ัง้แรกหรอืไม่ไดใ้ชง้านเป็นเวลานาน อาจจ าเป็นตอ้งต่อเคร ือ่งชารจ์ จากน้ันค่อยถอดออกและต่อใหม่เพือ่เร ิม่ชารจ์แบตเตอร ี ่ 
 

หลกีเลีย่งการลดัวงจร 
 
หา้มลดัวงจรแบตเตอร ี ่อาจเกดิการลดัวงจรไดโ้ดยไม่ไดต้ ัง้ใจเมือ่วตัถุทีเ่ป็นโลหะ เชน่ เหรยีญ คลปิหนีบกระดาษ หรอืปากกาเช ือ่มต่อโดยตรง
ระหว่างขัว้บวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอร ี ่ซ ีง่อาจเกดิขึน้ไดเ้มือ่คุณมแีบตเตอร ีส่ ารองอยู่ในประเป๋าหรอืกลอ่งเคร ือ่งมอื การลดัวงจรทีป่ลาย
ขัว้อาจก่อความเสยีหายต่อแบตเตอร ีห่รอืสิง่ทีเ่ช ือ่มต่อ 
 

หลกีเลีย้งอณุหภูมสิงู 
 
การทิง้แบตเตอร ีไ่วใ้นสถานทีท่ ีร่อ้นหรอืหนาว เชน่ ในรถปิดตายในชว่งหนา้รอ้นหรอืหนา้หนาวจะท าใหอ้ายุการใชง้านแบตเตอร ีล่ดลง ส าหรบั
ผลลพัธท์ีด่ที ีส่ดุ ใหเ้ก็บแบตเตอร ีไ่วใ้นอณุหภูมริะหวา่ง -10°C และ +50°C (+14°F และ 122°F) อปุกรณท์ีใ่ชแ้บตเตอร ีท่ ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไป
อาจไม่สามารถท างานไดช้ ัว่คราวแมว้่าแบตเตอร ีจ่ะเต็มก็ตาม ประสทิธภิาพแบตเตอร ีน้ั่นจะค่อนขา้งต ่าในอณุหภูมติ ่ากวา่จดุเยอืกแข็ง 
 
การก าจดัแบตเตอร ี ่
 

หา้มทิง้แบตเตอร ีล่งในกองเพลงิเน่ืองจากอาจก่อใหเ้กดิการระเบดิ แบตเตอร ีอ่าจระเบดิไดห้ากไดร้บัความเสยีหาย ก าจดัแบตเตอร ีต่ามขอ้ก าหนดใน
ทอ้งทีแ่ละรไีซเคลิหากเป็นไปได ้หา้มก าจดัดว้ยวธิเีดยีวกนักบัขยะในครวัเรอืน หา้มแยกช ิน้สว่น เปิด หรอืท าลายแบตเตอร ี ่ในกรณีทีแ่บตเตอร ีร่ ัว่ 
อย่าใหข้องเหลวน้ันโดนผวิหนังหรอืตา ในกรณีทีไ่ดร้บัอนัตรายจากการร ัว่ ใหไ้ปพบแพทยใ์นทนัท ี 
 

ความปลอดภยัส าหรบัเด็ก 
 

อย่าปลอ่ยใหเ้ด็กเลน่กบัอปุกรณแ์ละอปุกรณเ์สรมิของคุณ เก็บใหพ้น้มอืเด็ก โดยเด็กอาจท าใหต้นเองหรอืผูอ้ ืน่บาดเจ็บและสรา้งความเสยีหาย
ต่ออปุกรณห์รอือุปกรณเ์สรมิ อุปกรณแ์ละส่วนเสรมิอาจมชี ิน้ส่วนขนาดเล็กซ ึง่อาจหลดุออกมาไดแ้ละอาจเขา้ไปตดิคอเด็กได ้
 

ค าเตอืนดา้นสขุภาพและความปลอดภยั 
 
หยุดใช ้HMT-1 หรอืจอแสดงผลทนัท ีหากคุณรูส้กึปวดหวั วงิเวยีน มึนหวั หรอืคลืน่ไส ้หา้มใชจ้อแสดงผล HMT-1 ในขณะทีก่ าลงัขบัขี่

ยานพาหนะ เคลือ่นแขนบมูออกจากแนวสายตาของคุณเมือ่ไม่ไดใ้ชง้านจอแสดงผล มสีตกิบัสิง่ทีเ่กดิขึน้รอบตวัตลอดเวลาเมือ่ใช ้HMT-1 
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แนวทางการใชง้านและความปลอดภยั 
 
• หา้มใช ้HMT-1 ระหวา่งการขบัขี ่
• ใช ้HMT-1 พรอ้มกบัอปุกรณป้์องกนัตา 
• ใชต้าขา้งเด่นของคุณเพือ่การดูจออย่างสบายตา 
 
 
การก าจดัอปุกรณไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกสเ์ก่า 

 
 
สญัลกัษณร์ปูถงัขยะมีลอ้ทีม่เีคร ือ่งหมายกากบาทหมายความวา่ประเทศในสหภาพยโุรปน้ัน ผลติภณัฑนี์ห้รอือุปกรณเ์สรมิแต่งใด ๆ ทีม่ี
เคร ือ่งหมายนีไ้ม่สามารถก าจดัทิง้แบบไม่แยกขยะได ้แต่จะตอ้งแยกออกเพือ่ก าจดัทิง้เมือ่หมดอายุการใชง้าน 
 
การก าจดัแบตเตอร ี ่
 

 
 
โปรดตรวจสอบขอ้บงัคบัในทอ้งทีส่ าหรบัการก าจดัแบตเตอร ี ่แบตเตอร ีจ่ะตอ้งไม่น าไปทิง้ในแหลง่ขยะเทศบาล ใชแ้หลง่ก าจดัแบตเตอร ี่
โดยเฉพาะหากเป็นไปได  ้
 
 
แนวทางส าหรบัหฟัูง 
 

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

• เก็บตวัชารจ์ใหห้า่งจากของเหลว 
• ในกรณีทีม่กีลิน่แปลกประหลาดหรอืเสยีงดงัมาจากตวัชารจ์ ใหถ้อดตวัชารจ์ออกและตดิต่อฝ่ายชว่ยเหลอื 
• ก่อนท าความสะอาดสายหรอืตวัชารจ์ ใหด้งึสายออกจากแหลง่จ่ายไฟ 
• หากมกีารใชส้ายเสรมิ โปรดตรวจสอบวา่สายดนิน้ันท างานตามปกต ิ 
• ดงึตวัชารจ์ออกจาก HMT-1 เมือ่แบตเตอร ีช่ารจ์จนเต็มแลว้ 
• หา้มใชต้วัชารจ์นีใ้นบรเิวณทีเ่ปียก ตวัชารจ์นีส้ามารถใชไ้ดแ้ต่ในทีร่ม่เทา่น้ัน 
• หา้มเสยีบหรอืดงึปลัก๊ออกดว้ยมอืทีเ่ปียก 

• หา้มถอดปะกอบตวัชารจ์ออก หากมปัีญหาใด ๆ โปรดตดิต่อฝ่ายสนับสนุน 
• หา้มตดั หกั หรอืดดัสายเป็นบ่วง 
• หา้มวางสิง่ของใด ๆ บนสายไฟทีอ่าจท าใหส้ายไฟน้ันรอ้นเกนิไป ซ ึง่อาจท าใหส้ายไฟเสยีหายและก่อใหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟดูด  
• หา้มใชส้ายไฟใด ๆ นอกเหนือไปจากสายไฟดัง้เดมิเน่ืองจากอาจก่อใหเ้กดิไฟฟ้าลดัวงจรหรอืไฟดูด 
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การเช ือ่มต่อของ HMT-1 
 
คลืน่ความถีส่ าหรบัใชง้าน RealWear HMT-1 
 
คลืน่การใชง้าน Wi-Fi มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี ้ 
 
802.11a: 14.34 dBm 
802.11b: 13.32 dBm 
802.11g: 12.29 dBm 
802.11n HT20: 11.25 dBm 
802.11n HT40: 11.39 dBm 
802.11ac: 12.26 dBm 
ขอ้มูลการเช ือ่มต่อ Wi-Fi 5G 
 
การใชง้านในระดบัคลืน่ความถี ่5.15 - 5.35 Ghz สามารถใชไ้ดภ้ายในรม่เทา่น้ัน 
 
บลทูธู 
 
BT 4.1 LE (พลงังานต ่า): 10.55 dBm  
 
 

สิง่ทีอ่ยู่ในกล่อง HMT-1 
 
รายการสิง่ของใน RealWear HMT-1 ม:ี  
 
RealWear HMT-1 (พรอ้มแบตเตอร ีท่ ีส่ามารถชารจ์ใหม่/ถอดออกได ้สายคาดศรีษะ และแผ่นรองหลงัศรีษะตดิตัง้มาใหเ้รยีบรอ้ย) 
• สาย USB ชนิด C 
• อะแดปเตอรต์่อสาย USB ชนิด C (หวัตวัเมยี) กบัสายไมโคร USB ชนิด B (หวัตวัผู)้ 
• ค าแนะน าเร ิม่ใชง้านอย่างรวดเรว็ HMT-1 
 
รวมมากบัชดุ HMT-1 เมือ่ซ ือ้ แต่บรรจุแยกมาในกลอ่งต่างหาก: 

• HMT-1 ตวัชารจ์เสยีบก าแพงตามภูมภิาค 
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ภาพรวมของอุปกรณ ์HMT-1 
 
 

มุมมองดา้นหนา้ 

 
1. แผ่นรองศรีษะถอดได  ้
2. สายคาดศรีษะถอดได ้
3. ไมค ์B1 
4. ขอ้ต่อไหล ่
5. ไฟฉาย 
6. พ็อดแสดงผล 
7. ไมค ์A1 
8. ไมค ์A2 (ฝ่ังตรงขา้ม) 
9. วงแหวนล็อกขอ้มอื 

10. แขนบมู 
11. กลอ้งถ่ายรปู 
12. ขอ้ต่อศอก 
13. ฝาปิดชอ่งไมโครเอสดกีารด์ 
14. ปุ่ ม ACTION  
15. ปุ่ มเปิด/ปิด 
16. ล าโพง 
17. ล าโพง (ฝ่ังตรงขา้ม) 

 
 

 
มุมมองดา้นหลงั 
 

 
 
1. ไมค ์B2 
2. ชอ่งใสแ่บตเตอร ี ่
3. ฝาปิดแบตเตอร ี ่
4. พอรต์เสยีบไมโคร USB เพือ่ถ่ายขอ้มูลและการชารจ์ 
5. หนา้ต่างแสดงผล 
6. สายหฟัูง 
7. พอรต์เสยีบชารจ์ USB-C 
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ภาพรวมของอุปกรณ ์HMT-1- รายละเอยีด 
 

ปุ่ มเปิด/ปิด 

  
 
มปีุ่ มท ัง้หมด 2 ปุ่ มดา้นแขนบมูของเคร ือ่ง ปุ่ มทรงกลมสเีงนิขนาดเล็กคอื ปุ่ มเปิด/ปิด จากน้ันคุณจะไดเ้รยีนรูก้ารใชปุ้่ มนีเ้พือ่เปิด ปิด พกั 
หรอืปลกุอปุกรณเ์พือ่ใชง้านต่อ 
 

ปุ่ ม ACTION  
ปุ่ ม ACTION เป็นปุ่ มขนาดใหญ่ทีพ่ืน้ผวิไม่เรยีบและใชป้ระโยชนไ์ด ้
หลายอย่าง การกดคร ัง้เดยีวเป็นวธิกีารทีแ่น่นอนในการกลบัไปยงั 
“หนา้แรก” การกดตดิต่อกนัสามคร ัง้จะเป็นการเปลีย่นชดุไมโครโฟน 
ระหว่างชดุหนา้และชดุหลงั การกดปุ่ ม ACTION คา้งไวจ้ะเปิดเมนู
เลอืกภาษาและแสดงภาษาทีร่องรบัแต่ละภาษา ปลอ่ยปุ่ มกดเพือ่เลอืก
ภาษาทีคุ่ณตอ้งการ 

ฝาปิดการด์ SD 

 
ฝาปิดการด์ Micro SD สามารถเปิดไดด้ว้ยไขควง Phillips Head 001 
คุณสามารถใสก่ารด์ Micro SD รปูแบบ FAT32 ทีม่คีวามจสุงูสดุ 
256 GB เพือ่เป็นแหลง่เก็บขอ้มูลเคลือ่นทีไ่ด ้  
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รายละเอยีด ต่อ 
 

พ็อดกลอ้ง 
 

 
 
พ็อดกลอ้งน้ันอยู่เหนือแขนบมูและสามารถหมุนขึน้และลงได ้((x)) องศา โดยสามารถบนัทกึภาพ 16 เมกา้พกิเซลและวดิโีอความละเอยีด 
1080p ได ้และยงัมาพรอ้มกบัไฟฉายทีส่ามารถควบคุมดว้ยเสยีงของคุณได ้
 
 

แขนบูม 
 

แขนบมูชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถปรบัต าแหน่งของพ็อดแสดงผลได ้และสามารถ
หมุนไดอ้ย่างอสิระ 6 ต าแหน่ง ซ ึง่หมายความวา่มนัสามารถถูกปรบัขึน้ลง 
ซา้ยขวาและไปดา้นหลงัและหนา้ ซ ึง่ประกอบดว้ยขอ้ต่อไหล ่ศอกและขอ้มอื 
(ใหนึ้กถงึต าแหน่งในแขนมนุษย)์ โดยต าแหน่งเหลา่นีส้ามารถพลกิผนัได ้
เพือ่ให ้สามารถใชง้านไดโ้ดยผูท้ ีต่าขา้งถนัดอยู่ขา้งซา้ยหรอืขวา 

 
วงแหวนล็อกขอ้มือ 

น่ีคอืล็อกรปูเฟืองทีล็่อกพ็อดแสดงผลเอาไวใ้หอ้ยู่ในต าแหน่ง ซ ึง่อยู่
ระหว่างพ็อดแสดงผลและแขนบมู 
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พ็อดแสดงผล 
 

โดยพ็อดแสดงผลน้ันสามารถหมุนและปรบัไดเ้พือ่ใหผู้ใ้ช ้สามารถมองเห็น
การแสดงผลไดอ้ย่างชดัเจน สว่นหน่วยแสดงผลน้ันเป็นจอ LCD แบบ 
854 x 480 พิกเซล 24 บติ โดยมมุีมมอง 20 องศาและความลกึในการ
โฟกสั 1 เมตร ซ ึง่ท าใหดู้เหมอืนจอแสดงผลขนาด 7 นิว้ โดยแท็บเบล็ตจะ
เหมอืนอยู่หา่งออกไปแค่เอือ้มมอื 

ชดุไมโครโฟน 
 

  
 
บน HMT-1 น้ันมไีมโครโฟนอยู่ 2 ชดุ โดยไมโครโฟนหลกัน้ันท าหนา้ทีจ่ดัการกบัอนิพุตจากผูใ้ช ้และไมโครโฟนอา้งองิน้ันชว่ยขจดัเสยีงรบกวน
ภายนอก ไมโครโฟนดา้นหนา้ซ ึง่เปิดใชง้านโดยอตัโนมตัจิะอยู่ดา้นหลงัของพ็อดแสดงผล ไมโครโฟนหลกัน้ันหนัลงดา้นล่างใกลก้บัปากของผูใ้ช ้
และไมโครโฟนอา้งองิน้ันหนัขึน้เพือ่รบัและขจดัเสยีงรบกวน 
 
ไมโครโฟนดา้นหลงัน้ันอยู่อยู่ดา้นขา้งของอปุกรณโ์ดยอยู่ตรงขา้มกบัแขนบมู ไมโครโฟนเหลา่นีค้วรใชเ้มือ่สือ่สารเทา่น้ันและในสภาพทีแ่ขนบมูน้ัน
พบัเก็บออกไปนอกแนวการมองเห็นของคุณ 
 
 

ล าโพง 
 

ล าโพงขนาด 91 เดซเิบลทีอ่ยู่ในต าแหน่งเหนือหเูมือ่สวมใส่ท ัง้สองขา้ง 
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ชอ่งใส่แบตเตอร ี ่
 

 
 
คุณสามารถถอดฝาปิดแบตเตอร ีอ่อกดว้ยการหมุนทวนเข็มนาฬกิาตามดว้ยการดงึ เมือ่ดงึออกแลว้ ใหเ้อยีงตวัอปุกรณเ์พือ่น าแบตเตอร ีอ่อก วธิี
เปลีย่นแบตเตอร ี ่ใหใ้สแ่บตเตอร ีใ่หม่ลงไปแลว้กดเพือ่ดนัฝาใหเ้ขาทีจ่ากน้ันหมุนตามเข็มนาฬกิาเล็กนอ้ยเพือ่ล็อกฝาแบตเตอร ี ่ล็อกฝาปิดใหแ้น่น 
 
 

พอรต์ไมโคร USB 
 

 
 
ส าหรบัการถ่ายโอนขอ้มูล คุณจะตอ้งใชพ้อรต์ไมโคร USB ซึง่อยู่ขา้งชอ่งใสแ่บตเตอร ีข่า้งใตฝ้าดา้นหลงัดา้นตรงขา้มกบัแขนบมู 
 
 

พอรต์ USB-C 
 

พอรต์ USB-C ใชส้ าหรบัการชารจ์เพิม่พลงังานทีร่วดเรว็ โดยอยู่ขา้งใตฝ้า
ดา้นหลงั ในฝ่ังของแขนบูม 
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ชอ่งเสยีบแบบเสรมิ (หูฟัง) 
 

 
 
หฟัูงสามารถเสยีบต่อกบั HMT-1 ผ่านชอ่งเสยีบนี ้เราขอแนะน าใหใ้ชท้ีอ่ดุหลูดเสยีงรบกวน 33 เดซเิบลของ RealWear พรอ้มกบั HMT-1  
ของคุณ โดยชอ่งเสยีบนีอ้ยู่ขา้งพอรต์ USB-C 
 
 

แผ่นรองหลงัศรีษะ 
 

 
 
แผ่นรองหลงัศีรษะน้ันเป็นแบบปรบัแต่งและถอดออกไดซ้ ึง่อยู่ทีด่า้นหลงัขา้งในของอปุกรณซ์ ึง่ทาบไปกบัศีรษะของคุณ หากคุณตอ้งการตดิตัง้ 
HMT-1 ของคุณบนหมวกนิรภยัหรอืหมวกกนักระแทก คุณสามารถน าช ิน้ส่วนนีอ้อกไดเ้พือ่ความสบาย 
 
 

สายคาดเหนือศรีษะ 
 

 
 
น่ีคอืสายแบบมตีะขอเกีย่วและรซู ึง่จะพาดอยู่บนศีรษะส่วนหนา้ของผูส้วมใส ่หากตดิตัง้อปุกรณเ์ขา้กบัหมวกนิรภยัหรอืหมวกกนักระแทก สามารถ
น าช ิน้ส่วนนีอ้อกได  ้
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วธิกีารตดิตัง้ HMT-1 
 

วธิกีารสวม HMT 
 
บทความนีจ้ะอธบิายถงึวธิกีารสวมอุปกรณ ์HMT ของคุณเพือ่ชว่ยใหไ้ดร้บัประสบการณท์ีด่ที ีส่ดุ 
 

ขัน้ที ่1 - ตรวจสอบว่าควรใชก้ารก าหนดค่าแบบตาขา้งซา้ยหรอืขวา 
 
HMT น้ันสามารถตัง้ค่าใหก้ารแสดงผลและกลอ้งน้ันอยู่ในแนวเดยีวกบัดา้นซา้ยหรอืขวาของศรีษะของคุณได  ้

 
ขัน้แรก ควรท าการตรวจสอบว่าตาขา้งเด่นของคุณน้ันอยู่ขา้งใด วธิกีารสามารถท าตามไดใ้นบทความในลงิกนี์ ้ 
การดูการแสดงผลของ HMT ดว้ยตาขา้งเด่นน้ันจะชว่ยใหก้ารใชอ้ปกุรณน้ั์นสะดวกสบายและชดัเจน 
 
 

ขัน้ที ่2 - เตรยีมอุปกรณ ์HMT ใหพ้รอ้ม 
 
ก่อนสวม ใหถ้อื HMT ไวใ้นระดบัเดยีวกบัแขนบมู/จอแสดงผลดา้นซา้ยหรอืขวา โดยขึ ้น่อยู่กบัตาขา้งเด่นของคุณ เอยีงแขนบมูใหอ้อกมาใน
รปูแบบตวัอกัษร Z ตามทีแ่สดงดา้นลา่ง  
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ขัน้ที ่3 - ตรวจสอบการใส่ว่าถูกตอ้งและอุปกรณเ์สรมิน้ันอยู่ถูกต าแหน่ง  
 
ซึง่อปุกรณเ์หลา่นีร้วมถงึ สายคาเดีย่ว สายคาดสามสาย หมวกนิรภยัพรอ้มตวัล็อก หมวกกนักระแทกพรอ้มสายสามสาย หรอืหมวกเบสบอล
พรอ้มชดุตดิตัง้ โปรดดูบทความในการตดิตัง้อปุกรณเ์สรมิเพือ่ดูวธิกีารตดิตัง้อปุกรณเ์ขา้กบัตวัเลอืกในการตดิตัง้ของคุณ 
 

 

 
 

 
ขัน้ที ่4 - การสวม HMT 
 
เร ิม่ดว้ยการวางต าแหน่งอุปกรณบ์นศรีษะใหข้นานกบัพืน้ สายคาดศรีษะจะตอ้งอยู่ในแนวตัง้ ไม่ใชใ่นแนวเฉียงบนศีรษะของคุณ 

 
 
ขัน้ที ่5 - การปรบั HMT เพือ่ความพอดี 
 
ปรบัสายคาดศรีษะหรอือุปกรณส์วมศรีษะเพือ่ใหอุ้ปกรณน้ั์นไม่อยู่ในระดบัต ่าเกนิไป และอยู่ในต าแหน่งแนวเดยีวกบัขมบัของคุณเหนือหู 
 
ต่อไปใหเ้ลือ่นพอดแสดงผลเขา้ต าแหน่ง ส าหรบัประสบการณท์ีด่ที ีส่ดุควรใหจ้อแสดงผลน้ันอยู่ใกลก้บัเสน้ผ่ากลางใบหนา้ตรงดา้นหนา้ใกลก้บั
ตาของคุณ 
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ขัน้ที ่6 - การปรบัความพอด ี
 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พอดแสดงผลน้ันไม่ไดอ้ยู่ในต าแหน่งทีไ่กล
เกนิไปหรอืใกลเ้กนิไปกบัตาของคุณ 
 

 
 
เคลือ่นจอแสดงผลไปยงัเสน้ผ่ากลางดว้ยการดนัจากภายนอกเขา้
ไปขา้งใน 
 

 
 
จากน้ันใหจ้บัแขนบมูดว้ยมอืขา้งหน่ึงและจบัดา้นหลงัของ HMT 
ดว้ยมอือกีขา้ง ดนัพอดแสดงผลเขา้ไปดา้นในเพือ่ใหพ้อดน้ันอยู่ใน
ต าแหน่งขา้งหนา้และใตต้าเล็กนอ้ย 

 
 
ขัน้ที ่7 - การเปิด HMT 
 
ก่อนสวม HMT ลงบนศรีษะ ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไวป้ระมาณ 
3 วนิาทจีากน้ันจงึปลอ่ยปุ่ มเปิด/ปิด โดยปุ่ มเปิด/ปิดคอื ปุ่ มสเีงนิ
ทรงกลมบน HMT ทีอ่ยู่ดา้นเดยีวกบัแขนบมูและจอแสดงผล 
 

 
 
ภายในสบิถงึสบิหนา้วนิาทคีุณจะไดย้นิเสยีงหลงัจากทีข่ ัน้ตอนใน
การเปิดเคร ือ่งเสรจ็สิน้ ตอนนี ้HMT ไดเ้ปิดเคร ือ่งแลว้และพรอ้มใช ้
งาน คุณควรจะเห็นหนา้จอในตอนนี ้

 
 
 
 
 

 
 

ขัน้ที ่8 - การปรบัแต่ง 



 
คู่มอืผูใ้ช ้HMT-1 
 

RealWear, Inc. ลขิสทิธิ ์2019 20 

 
การเอยีงและหมุนพ็อดแสดงผลน้ันเป็นวธิกีารทีด่ที ีส่ดุในการ
ปรบัแต่งเล็กนอ้ย 
 

 
 
ใหแ้น่ใจวา่พ็อดแสดงผลน้ันหมุนมาอยู่ในต าแหน่งทีต่าของคุณ
สามารถเห็นทัง้สีมุ่มของการแสดงผล เมือ่พ็อดแสดงผลน้ันอยู่ใน
ต าแหน่งทีถู่กตอ้งและ HMT เปิดใชง้านแลว้ คุณจะเห็นหนา้แรก
ของ HMT ทัง้หนา้จอ 
 
 

 

 
 
ขอ้ระวงั: หากคุณไม่สามารถเห็นสิง่ทีอ่ยู่บนหนา้จอไดอ้ย่างชดัเจน 
ใหต้รวจสอบว่าอปุกรณแ์ละจอแสดงผลของคุณน้ันตัง้ค่าไวอ้ย่างไร 
ตรวจเชค็ตวัยดึสายหรอืหมวกทีใ่สแ่ละดูวา่การแสดงผลน้ันตัง้ค่า
พอดกีบัตาขา้งเด่นของคุณหรอืไม่ 

 
 

ขัน้ที ่9 - ปรบัแต่งกลอ้งใหพ้อดี 
 

 
 
เมือ่คุณพรอ้มทีจ่ะใชก้ลอ้งแลว้ คุณจะตอ้งท าการปรบัแต่งขัน้
สดุทา้ยเพือ่ใหก้ลอ้งน้ันมองไปขา้งหนา้โดยไม่มอีะไรบดบงั 
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การก าหนดค่า HMT ระยะไกลโดยใชเ้ว็บเบราวเ์ซอร ์
 
สรา้ง QR โคด้เพือ่การตัง้ค่าจากเว็บเบราวเ์ซอร ์
 
แอปการก าหนดค่า (สามารถพบไดใ้น “โปรแกรมของฉัน”) จะสแกน QR โคด้ทีม่ขีอ้มูลการตัง้ค่าส าหรบัภาษา เขตเวลา เวลา และการเช ือ่มต่อ 
WiFi เว็บเพจนีอ้นุญาตใหใ้ครก็ไดส้ามารถสรา้ง QR โคด้  
 
เพือ่ใหก้ารตดิตัง้อปุกรณเ์สรจ็สิน้โปรดท าตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี:้ 
 
1. เปิดเว็บเบราวเ์ซอรบ์นคอมพิวเตอรข์องคุณ 
2. เขา้ไปที ่realwear.setupmyhmt.com หรอื http://www.realwear.com/configure 
3. คลกิทีปุ่่ ม “การก าหนดค่า” ในหนา้ดงักลา่ว จากน้ันคลกิ  

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

4. เลอืกภาษาทีต่อ้งการใช ้จากน้ันคลกิ “ต่อไป” คุณจะตอ้งเลอืก
ภูมภิาคก่อน จากน้ันเลอืกเขตเวลา  

5. หากกากลอ่งเคร ือ่งหมาย “ตัง้ค่าอตัโนมตั”ิ จะเป็นการตัง้ค่า
เร ิม่ตน้โดยตรวจสอบ ค่าจากคอมพวิเตอรห์รอืมอืถอืของคุณ 
หากจะใชก้ารตัง้ค่าแบบอืน่ ใหน้ าเคร ือ่งหมายในกลอ่งน้ันออก 
และเปลีย่นค่าตามตอ้งการ  

6. เมือ่ต ัง้วนัทีแ่ละเวลาเรยีบรอ้ยแลว้ คลกิ “ต่อไป” 
• ไม่บงัคบั: กรอกช ือ่จดุเช ือ่มต่อ WiFi (หรอื SSID) และ

รหสัผ่านเพือ่ต ัง้ค่าเครอืข่าย Wi-Fi ส าหรบัอปุกรณ ์HMT 
ของคุณ หมายเหตุ: เครอืข่าย WiFi แบบทัว่ไปจะใชก้าร
รกัษาความปลอดภยัแบบ WPA/WPA2 PSK  

7. คลกิ “สรา้งรหสั” QR โคด้จะปรากฏขึน้บนหนา้จอคอมพวิเตอร ์
8. ทีอ่ปุกรณ ์HMT ใหเ้ปิดแอป “การก าหนดค่า” พูดวา่  

“ไปทีห่นา้แรก” จากน้ัน “โปรแกรมของฉัน” และ “การก าหนดค่า” อปุกรณจ์ะเร ิม่มี
เสยีงเตอืน  

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

10. เมือ่สแกน QR โคด้ เรยีบรอ้ยแลว้ จะมเีสยีงเตอืนและคุณจะกลบัไปยงัหนา้จอก่อนหนา้นี ้

 

 
 
 
ขัน้ตอนก่อนหนา้นีส้ามารถด าเนินการโดยใชแ้อป RealWear Companion ซึง่มใีหบ้รกิารใน App Store และ Google Play 
 
หมายเหตุ: เมือ่เปิดอปุกรณ ์HMT คร ัง้แรก หนา้จอก าหนดค่าทางไกลจะปรากฏขึน้ กดปุ่ ม “ด าเนินการ” เพือ่ขา้มการก าหนดค่าระยะไกล และ
ด าเนินการภายหลงั คุณสามารถเขา้สูแ่อปการก าหนดค่าไดท้กุเมือ่ โดยพูดวา่ “ไปทีห่นา้แรก” > “โปรแกรมของฉัน” > “การก าหนดค่า” 
  

http://realwear.setupmyhmt.com/
http://www.realwear.com/configure
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การระบุตาเด่น 
 
ตาเด่น คอื ตาขา้งทีม่แีนวโนม้ในการใชม้องภาพมากกวา่อกีขา้ง เมือ่ดูภาพบนหนา้จอแสดงผล ใหใ้ชต้าเด่นจะเป็นการดทีีส่ดุ 
 
ตาเด่นไม่เกีย่วกบัการถนัดมอืซา้ยหรอืขวา 
 
วธิรีะบวุ่าถนัดตาขา้งใด: 
1. ใหใ้ชม้อืสองขา้งประกบกนัท าเป็นรปูสามเหลีย่มและยดืแขนใหส้ดุ 
 

 
 

2. เพ่งไปทีว่ตัถุทีอ่ยู่ไกลออกไปโดยใหอ้ยู่กลางสามเหลีย่มดว้ยตาทัง้สองขา้ง (เชน่ หลอดไฟหรอืลกูบดิประตู) 
3. เพ่งวตัถุทีอ่ยู่ตรงกลางสามเหลีย่มไวอ้ย่างน้ัน ใหศ้รีษะและมอือยู่น่ิงไว ้แลว้ปิดตาขวา  
4. หากวตัถุยงัคงอยู่ในสามเหลีย่ม แสดงวา่คุณถนัดตาซา้ย  
5. เพ่งวตัถุทีอ่ยู่ตรงกลางสามเหลีย่มไวอ้ย่างน้ัน ใหศ้รีษะและมอือยู่น่ิงไว ้แลว้ปิดตาซา้ย  
6. หากวตัถุยงัคงอยู่ในสามเหลีย่ม แสดงวา่คุณถนัดตาขวา 

 
7. หากวตัถุดงักลา่วยงัอยู่ในสามเหลีย่มไม่วา่จะใชต้าขา้งใดก็ตาม ตาทัง้สองขา้งของคุณมคีวามถนัดเทา่กนั 
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อุปกรณส์วมใส่ศรษีะทีต่ดิตัง้อุปกรณ ์HMT 
 
(เขา้เว็บไซตข์อง RealWear เพือ่ตรวจสอบรุน่ทีม่ใีหใ้ชง้าน) 
 
อปุกรณ ์HMT มาตรฐานจะมาพรอ้มกบัสายคาดศรีษะแบบถอดได ้
 

 
 
 

ใชง้านรว่มกบัหมวกนิรภยั อปุกรณ ์HMT สามารถตดิตัง้ไดห้ลาย
รปูแบบเพือ่เพิม่ความเสถยีร ความคลอ่งตวั และความปลอดภยั 
 
การตดิตัง้กบัหมวกและตวัล็อกอปุกรณเ์สรมิ 
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อุปกรณส์วมใส่ศรษีะ ต่อ 
 
อปุกรณ ์HMT-1 สามารถตดิตัง้กบัหมวกกนักระแทกโดยใชส้าย
คาดแบบสามสาย 
 

 
 
 
การตดิตัง้หมวกกนักระแทกโดยใชส้ายคาดแบบสามสาย 

 

 
 
การตดิตัง้กบัหมวกเบสบอลของ RealWear ทีไ่ดร้บัการปรบัแต่ง
โดยเฉพาะ 
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การใชง้านอุปกรณ ์HMT รว่มกบัหมวกนิรภยั 
 
เพือ่ซ ือ้ตวัล็อกหมวกนิรภยั เขา้ไปที ่shop.realwear.com 
 

     
 
 

1. เกีย่วตวัล็อกหมวกนิรภยัเขา้กบัสายอปุกรณ ์HMT และล็อกใหเ้ขา้ที ่
2. เลือ่นตวัล็อกลงในสลกัล็อกของอปุกรณห์มวกนิรภยั สายอปุกรณ ์HMT ควรอยู่ 

ดา้นนอกสายคลอ้งของหมวกนิรภยั 
3. สวมหมวกนิรภยั ถา้เป็นไปได ้รดัสายใหแ้น่นเพือ่ความปลอดภยัและความคลอ่งตวั 
4. วธิถีอดอปุกรณ ์HMT ออกจากหมวก บบีขอล็อกและดงึออกมาจากสลกัล็อกหมวกนิรภยั 

 
 

ใชง้านอุปกรณ ์HMT โดยไม่ตดิตัง้กบัหมวกนิรภยั 
 

 
 

การตดิตัง้แผนรองหลงัศรีษะ 
 
ตดิแผ่นรองหลงัศรีษะกบัดา้นหลงัตวัอปุกรณ ์HMT โดยจดัให ้
ต าแหน่งดา้นเปิดของแผ่นรองดา้นหลงัอยู่ตรงกบัหมุดของ 
HMT จากน้ันตดิเขา้ไป ล็อกใหเ้ขา้ที ่

 
การตดิตัง้สายคาดศรีษะ 
 
สอดปลายสายคาดทัง้สองดา้นลงในชอ่งท ัง้สองดา้นของอปุกรณ ์
HMT ตามภาพ พบัปลายเขา้หาสายคาด แลว้รดัใหแ้น่นดว้ย
แถบหนามเตย 

 

 

การสวมอุปกรณ ์HMT พรอ้มกบัอุปกรณป้์องกนัสายตา 
 
หากคุณสวมแวน่เพือ่ใชง้านคอมพวิเตอรห์รอือุปกรณป้์องกนัสายตาเพือ่ท างาน ใหส้วมอุปกรณด์งักลา่วไวด้งัเดมิขณะใชอ้ปุกรณ ์HMT 
เน่ืองจากอปุกรณ ์HMT ไดร้บัการออกแบบใหท้ างานรว่มกบัแว่นตาและอปุกรณป้์องกนัสายตาไดอ้ย่างดเียีย่ม ทาง RealWear ขอแนะน า
ใหส้วมอุปกรณด์งักลา่วไวข้ณะใชอ้ปุกรณ ์HMT 
  

http://shop.realwear.com/
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ขัน้ตอนการชารจ์อุปกรณ ์HMT-1 
 

การชารจ์ตรงอุปกรณ ์HMT-1 
 
วธิชีารจ์ขณะเสยีบแบตเตอร ีไ่วใ้นอุปกรณ ์HMT-1 ใหใ้ชต้วัชารจ์และสาย USB-C  
ทีใ่หม้า  
 
วธิชีารจ์ไฟแบตเตอร ี:่ 
 
1. ต่อสายชารจ์ USB Type-C เขา้กบัพอรต์ USB Type-C ทีอ่ยู่ใตฝ้ายางดา้นหลงั

ตวัเคร ือ่งฝ่ังทีม่แีขนบมู การใชส้ายและพอรต์ USB-C จะท าใหช้ารจ์ไฟไดไ้วทีสุ่ด 
 
 
 

 
2. เสยีบสายชารจ์เขา้กบัตวัชารจ์เสยีบผนัง 
3. เสยีบตวัชารจ์เขา้กบัชอ่งจา่ยไฟ และไฟ LED ของปุ่ มเปิด/ปิดจะกระพรบิตลอดการชารจ์ไฟ โดยเปลีย่นสจีาก แดงไปเหลอืงและเขยีวซ ึง่ขึน้อยู่

กบัระดบัแบตเตอร ีท่ ีช่ารจ์ โดยสเีขยีวหมายความวา่ ชารจ์เต็มแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
สแีดงหมายถงึ แบตเตอร ีต่ ่าหรอืหมด 
สเีหลอืงหมายถงึ แบตเตอร ีต่ ่ากวา่ 100 % และก าลงัชารจ์  
สเีขยีวหมายถงึ แบตเตอร ีช่ารจ์เต็มแลว้ 
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ไอคอนแบตเตอร ีจ่ะ “ขึน้ตาม” ระดบัการชารจ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสยีบแบตเตอร ีท่ีช่ารจ์ไฟได ้
 
 
อปุกรณ ์HMT-1 ของ RealWear ตอ้งใชแ้บตเตอร ีท่ ีช่ารจ์ไฟไดเ้พือ่ท างาน เคร ือ่งจะ
จดัสง่พรอ้มมีแบตเตอร ีต่ดิต ัง้มาอยู่แลว้  
 
1. เปิดฝาปิดยางดา้นหลงัตวัเรอืนแบตเตอร ีอ่อก และไขฝาแบตเตอร ีอ่อกโดยการ

หมุนทวนเข็มนาฬกิาประมาณ 1/8 รอบ 
2. ใสแ่บตเตอร ีใ่หเ้ขา้ที ่โดยใหข้ ัว้ต่อแบตเตอร ีด่า้นลา่งเขา้ทีต่รงกบัขัว้ต่อของเคร ือ่ง 
3. ใหจ้ดุสขีาวตรงฝาแบตเตอร ีต่รงกบัจดุสขีาวบนอุปกรณ ์HMT-1 

และเสยีบเขา้ไปจนสดุ หมุนฝาคืนใหแ้น่นโดยหมุนตามเข็มนาฬกิา
ประมาณ 1/8 รอบ 
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การใชแ้ละการชารจ์โดยใชแ้ท่นชารจ์ 
 
คุณสามารถชารจ์แบตเตอร ีส่ ารองไดส้งูสดุถงึหกกอ้นโดยใชแ้ทน่ชารจ์ 
 
ค าเตอืน: หา้มใชแ้ทนชารจ์ของบรษิทัอืน่ในการชารจ์แบตเตอร ี ่ 
ใชง้านแทน่ชารจ์ไดง้่าย เพยีงใชส้ายชารจ์ของ RealWear กบัแท่นชารจ์ทีใ่หม้า 
 
1. ใสแ่บตเตอร ีล่งไปทลีะขา้ง เอยีงขัว้ต่อขา้งหน่ึง

ใหเ้ขา้กบัชอ่งชารจ์  
2. กดลงไปเบา ๆ เพือ่ใหเ้ขา้ที ่ 
3. ไฟขา้งแบตเตอร ีจ่ะตดิขึน้เมือ่ไฟเขา้ และหนา้จอ

จะบอกระดบัการชารจ์ปัจจุบนัของแบตเตอร ีแ่ต่ละ
กอ้น 

4. เพือ่รกัษาอายุการใชง้านของแบตเตอร ีแ่ละแทน่
ชารจ์ใหย้าวนานทีส่ดุ ใหถ้อดแบตเตอร ีอ่อก
เฉพาะตอนทีช่ารจ์เต็มแลว้เทา่น้ัน 
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การก าหนดค่าอุปกรณ ์HMT รุน่ 10 
 

การตัง้ค่า 
 

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

 

 

“เลือ่นลง” เพือ่ดูตวัเลอืกอืน่ ๆ 

 
 
 
การตัง้ค่าจะเป็นการเขา้ถงึการท างานและการควบคุมระบบส าคญั ตวัเลอืกการตัง้ค่าต่อไปนีส้ามารถเลอืกไดโ้ดยการพูดค าส ัง่ทีต่รงกนั: 
 
• เครอืข่ายและอนิเทอรเ์น็ต 
• อปุกรณท์ีเ่ช ือ่มต่อ 

• แอปและการแจง้เตอืน 
• แบตเตอร ี ่
• การแสดงผล 
• เสยีง 
• พืน้ทีเ่ก็บขอ้มูล 
• ความปลอดภยัและต าแหน่ง 
• ผูใ้ชแ้ละบญัช ี

• การเขา้ถงึ 
• RealWear 
• ระบบ  
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การก าหนดค่าอุปกรณ ์HMT ต่อ 
 

การตัง้ค่าการล็อกหนา้จอ 
 
การใชฟี้เจอรล็์อกหนา้จอของระบบแอนดรอยจะชว่ยป้องกนั
อปุกรณ ์HMT ของคุณจากการเขา้ถงึทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต วธิตี ัง้ค่า
การล็อกหนา้จอ ใหป้ฏบิตัติามนี:้ 
 
ขัน้ที ่1: 
เขา้ “การตัง้ค่า” ดว้ยวธิกีารใดก็ไดจ้ากสองวธินีี ้คุณสามารถพูดว่า 
“การควบคุม” จากน้ันพูดว่า “การตัง้ค่าเพิม่เตมิ” หรอืจะพูดวา่  
“ไปทีห่นา้แรก” จากน้ันพูดวา่ “โปรแกรมของฉัน” และ “การตัง้ค่า”  
 

 
 
ขัน้ที ่2: พูดวา่ “เลือ่นลง” จากน้ันพูดวา่ “ความปลอดภยัและ
ต าแหน่ง”  
 

 
 
(หมายเหตุ หนา้การตัง้ค่าจะเลือ่นไปยงัต าแหน่งสดุทา้ยทีเ่ขา้ถงึ
หลงัจากรบีตู ดงัน้ัน “การตัง้ค่า” อาจจะไม่ไดเ้ร ิม่จากดา้นบนสดุ
ของหนา้ ค าแนะน านีจ้งึองิจากการเร ิม่ตน้ทีด่า้นบนสดุของหนา้) 
 
 

ขัน้ที ่3: พูดวา่ “ล็อกหนา้จอ” หรอืเลอืกโดยใชค้ าส ัง่ “เลอืกรายการ 
#'” จากหนา้จอขา้งตน้ ค าส ัง่ทีถู่กตอ้งคอื “เลอืกรายการ 3” 
 

 
 
ขัน้ที ่4: พูดค าวา่ “PIN” 
 

 
 
ขัน้ที ่5: ขยบัศรีษะไปทางซา้ยหรอืขวาจนกวา่จะพบหมายเลขที่
คุณตอ้งเลอืกอยู่ในกรอบ พูดวา่ “เลอืก” เพือ่ป้อนหมายเลข
ดงักลา่ว  
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ขัน้ที ่6: ท าซ า้ตามเดมิเพือ่ใสล่ าดบัหมายเลข PIN ทีต่อ้งการ 
หมายเลย PIN อาจมคีวามยาวตัง้แต่ 4 ถงึ 16 หลกั เมือ่ต ัง้ค่า
เสรจ็สิน้ ใหพู้ดวา่ “ต่อไป” 
 

 
 
ขัน้ที ่7: ใหใ้สห่มายเลข PIN อกีคร ัง้เพือ่ยนืยนั เมือ่เสรจ็สิน้ ใหพู้ด
วา่ “ต่อไป” หรอื “ปิดแป้นพมิพ”์ จากน้ันพูดวา่ “ตกลง” 
 

 
 
ขัน้ที ่8 ใหเ้ลอืกตวัเลอืกหนา้จอการแจง้เตอืนทีต่อ้งการ ขัน้ตอนนี้
เป็นการก าหนดใหอ้ปุกรณ ์HMT มกีารแจง้เตอืนบน “หนา้แรก” 
ขณะล็อกอปุกรณอ์ยู่ 
 

คุณสามารถเลอืกดูการแจง้เตอืนทัง้หมดหรอืซอ่นการแจง้เตอืนบาง
รายการได ้ 
 
คุณยงัสามารถซอ่นการแจง้เตอืนทัง้หมดไดอ้กีดว้ย  
ค่าเร ิม่ตน้คอื “แสดงเนือ้หาการแจง้เตอืนทัง้หมด” สามารถเลอืกได ้
เพยีงพูดวา่ “แสดงเนือ้หาการแจง้เตอืนทัง้หมด” “ซอ่นเนือ้หาการ
แจง้เตอืนทีล่ะเอยีดออ่น” หรอื “ไม่ตอ้งแสดงการแจง้เตอืน” 
 

 
 
ช ัน้ที ่9: เมือ่ด าเนินการเสรจ็ พูดวา่ “เสรจ็สิน้” 
 

 
 
เปิดใชง้านการล็อกหนา้จอแลว้ และต่อไปนี ้จะล็อกอปุกรณเ์มือ่เขา้
โหมดพกั คุณสามารถกดปุ่ มเปิด/ปิดเคร ือ่งคา้งไวห้น่ึงวนิาทหีรอื
นอ้ยกวา่น้ันเพือ่ล็อกหนา้จอ หรอืหากไม่มกีารใชง้านเคร ือ่งตาม
เวลาทีก่ าหนดใน “การตัง้ค่า > การแสดงผล > สลปี”  
 
 

  



 
คู่มอืผูใ้ช ้HMT-1 
 

RealWear, Inc. ลขิสทิธิ ์2019 32 

การก าหนดค่าอุปกรณ ์HMT ต่อ 
 

การปลดล็อกอุปกรณ ์HMT 
 
เมือ่เปิดใชง้านการล็อกหนา้จอ จ าเป็นตอ้งใสห่มายเลข PIN เพือ่ให ้
อปุกรณอ์อกจากโหมดพกั หรอืแมแ้ต่ตอนเร ิม่อปุกรณใ์หม่  
 
วธิปีลดล็อกอปุกรณ:์ 
 
ขัน้ที ่1: กดทีปุ่่ มเปิด/ปิดเคร ือ่ง เมือ่หนา้จอล็อกปรากฏขึน้ ใหพู้ด
วา่ “ปลดล็อก” 

 
 
ขัน้ที ่2: ใสห่มายเลข PIN ขยบัศรีษะไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่เลอืก
หมายเลข  
 

 

ขัน้ที ่3: เมือ่เจอหมายเลขทีต่อ้งการ ใหพู้ดวา่ “เลอืก” เพือ่ใส่
หมายเลขน้ัน ท าซ า้แบบเดมิเพือ่ใสห่มายเลขใหค้รบ 
 

 
 
ช ัน้ที ่4: เมือ่ด าเนินการเสรจ็ พูดวา่ “ยอมรบั” เพือ่ปลดล็อก
อปุกรณ ์ในกรณีที่รบีตูอปุกรณ ์ตวัเคร ือ่งจะกลบัไปยงั “หนา้แรก” 
หรอืไปยงัหนา้จอทีเ่ปิดลา่สดุในกรณีทีอ่อกจากโหมดพกั  
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การก าหนดค่าอุปกรณ ์HMT ต่อ 
 

การอปัเดตรุน่ 10 แบบไรส้ายของอุปกรณ ์HMT 
 
ไดก้ าหนดค่าอปุกรณข์องคุณเพือ่ใหอ้ปัเดตระบบปฏบิตักิารเป็น
เวอรช์นัลา่สดุเรยีบรอ้ยแลว้ ผ่านการอปัเดตเครอืข่ายไรส้าย 
(OTA) ของ RealWear อปุกรณ ์HMT จะไม่อปัเดตอตัโนมตั ิผูใ้ช ้
ตอ้งอปัเดตดว้ยตนเอง  
 
ขัน้ที ่1: เปิดอปุกรณ ์HMT-1 และเช ือ่มต่อเครอืข่าย Wi-Fi 
 
ขัน้ที ่2: ไปยงั “โปรแกรมของฉัน” และพูดว่า “อพัเดทเครอืข่ายไร ้
สาย” 
 

 
 
ขัน้ที ่3: อาจมกีารดาวนโ์หลดการอปัเดตเกดิขึน้ หากไม่มกีาร
ดาวนโ์หลด ใหพู้ดว่า “ตรวจสอบเพือ่อปัเดต” 
 

 
 
 
จะมขีอ้ความปรากฏขึน้ หากระบบของคุณเป็นเวอรช์นัล่าสดุแลว้ 
 
หากมกีารอปัเดต จะมตีวัเลอืกใหด้าวนโ์หลดขอ้มูลปรากฏขึน้ 
 

ขัน้ที ่4: พูดวา่ “ดาวนโ์หลด” หรอืพูด “เลอืกรายการ (ตามดว้ย
หมายเลขรายการ)” จะเป็นการเร ิม่ดาวนโ์หลดการอปัเดต เวลาใน
การดาวนโ์หลดขึน้อยู่กบัขนาดของขอ้มูลและการเช ือ่มต่อ
เครอืข่าย 
 

 
 

 
 
เราแนะน าใหปิ้ดไมโครโฟน หากไฟลม์ขีนาดใหญ่ เพยีงพูดวา่ “ปิด
ไมโครโฟน” เมือ่ดาวนโ์หลดเสรจ็สิน้ ใหก้ดปุ่ ม ACTION สดี า
ขนาดใหญ่ทีต่วัอปุกรณ ์HMT-1 ฝ่ังทีม่แีขนบูม จากน้ันคุณ
สามารถตดิตัง้การอปัเดตผ่านค าส ัง่เสยีงได ้ 
 
ขัน้ที ่5: เมือ่ดาวนโ์หลดเสรจ็สิน้ จะมตีวัเลอืกใหต้ดิตัง้ทนัทหีรอื
ภายหลงัปรากฏขึน้มา 
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ขัน้ที ่6: หากพูดวา่ “อปัเดตภายหลงั” จะมหีนา้ต่างเลือ่นเวลาตดิตัง้
ปรากฏขึน้มาประมาณ 15 วนิาท ี
 

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

 
 
ขัน้ที ่7: พูดวา่ “อปัเดตตอนนี”้ เพือ่ตดิตัง้และอปัเดตซอฟตแ์วรข์อง 
HMT-1 ทนัท ี
 

 

ขอ้ความแจง้เตอืนใหท้ราบระหว่างอปัเดตซอฟแวร  ์
 
“โปรดแน่ใจวา่ ไดอ้า่นขอ้ความแจง้เตอืนต่อไปนีใ้หเ้ขา้ใจ ก่อน
ด าเนินการอปัเดตซอฟตแ์วรต์่อ” 
 

การเตอืนแบตเตอร ี ่
“เราแนะน าไม่ใหใ้ชอ้ปุกรณ ์HMT-1 ระหวา่งการอปัเดตซอฟตแ์วร”์ 
และตรวจสอบใหแ่น่ใจวา่ มแีบตเตอร ีข่ ัน้ต ่า 30 % กอ่นตดิตัง้ 
การอปัเดต 
 

ค าเตอืนเร ือ่งการอปัเดตซอฟตแ์วร ์
“เมือ่เร ิม่อปัเดตซอฟตแ์วรแ์ลว้ จะมคี าเตอืนต่อไปนีป้รากฏขึน้” 
 

 
 
ใหพู้ดวา่ “ตกลง” เพือ่ด าเนินการอปัเดต 
 

 
 
อปุกรณ ์HMT จะรบีตูตวัเองเมือ่การอปัเดตเสรจ็สมบรูณ ์
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การก าหนดค่าอุปกรณ ์HMT ต่อ 

 

การเลอืกภาษาส าหรบัอนิเทอรเ์ฟสของอุปกรณ ์HMT 
 
อปุกรณ ์HMT รองรบัภาษาต่อไปนี:้ 
 

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

 
วธิเีลอืกภาษาส าหรบัอนิเทอรเ์ฟสผูใ้ช ้
 
ขัน้ที ่1: กดปุ่ ม ACTION สดี าขนาดใหญ่บนฝ่ังทีม่แีขนบมูของเคร ือ่ง 
 
ขัน้ที ่2: ภาษาทีร่องรบัท ัง้หมดจะปรากฏขึน้ใหเ้ลอืก โดยใชธ้งประจ าชาตเิป็นสญัลกัษณแ์ทน: 
 

 
 
เคร ือ่งจะท าการเลือ่นรายการภาษาลงอตัโนมตั ิและจะมแีทบเลอืกภาษาปรากฏคา้งไวส้องวนิาทสี าหรบัแต่ละรายการ 
 
ขัน้ที ่3: เมือ่ภาษาทีต่อ้งการใชอ้ยู่ในแทบเลอืก ใหป้ล่อยปุ่ ม ACTION และอปุกรณจ์ะก าหนดค่าใหม่เพือ่แสดงค าส ัง่ในภาษาน้ัน ๆ 
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การด์ Micro SD HMT-1 
 
คุณสามารถเสยีบการด์ Micro SD ลงในชอ่งใสก่ารด์เพือ่จดัเก็บไฟลส์ือ่และเอกสารได  ้
 

 
 

ช ือ่ช ิน้สว่น  หนา้ที ่ 

1 ฝาปิดชอ่งใสก่ารด์ Micro SD  ปิดชอ่งใสก่ารด์ Micro SD เปิดฝาเพือ่ใส/่ถอดการด์ Micro SD  

2 สกรสู าหรบัเปิดชอ่งใสก่ารด์ Micro SD  ยดึฝาปิดชอ่งใสก่ารด์ Micro SD ขนัสกรอูอกเพือ่เปิดชอ่งใสก่ารด์โดยใชไ้ขควงเบอร ์
00 ของ Philips  

 

วธิใีส่การด์ Micro SD: 
 
ขัน้ที ่1: ขนัสกรขูองฝาชอ่งการด์ Micro SD ออก และดงึปลาย
สองขา้งออกเพือ่เปิด 

 
 
ขัน้ที ่2: เปิดฝาชอ่งใสก่ารด์ออก และใชนิ้ว้โป้งดนัชอ่งคา้งไว ้
 

 
 
ขัน้ที ่3: ปลดล็อกโครงเหล็กและเปิดออก 
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ขัน้ที ่4: ใสก่ารด์ Micro SD ลงในโครงตามรปูภาพดา้นลา่ง 
 

 
 
ขัน้ที ่5: ปิดโครงลงและเลือ่นไปดา้นซา้ยเพือ่ล็อกใหเ้ขา้ที ่
 

 
 
ขัน้ที ่6: ปิดฝาชอ่งใสก่ารด์ Micro SD 
 

 
 
ขัน้ที ่7: ขนัสกรกูลบัเขา้ทีใ่หแ้น่น 
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การตัง้ค่าและการใชก้ารด์ Micro SD 
 
ใหท้ าตามขัน้ตอนต่อไปนีเ้พือ่ต ัง้ค่าการด์ Micro SD เมือ่ตดิตัง้คร ัง้แรก จ าเป็นตอ้งฟอรแ์มตการด์ก่อน 
 
ขัน้ที ่1: ใหพู้ดวา่ “แสดงการแจง้เตอืน” จะมขีอ้ความแจง้เตอืน
การด์ Micro SD ปรากฏอยู่ โดยขอ้ความจะแจง้วา่ ไม่สนับสนุน
การด์นี ้ซ ึง่หมายความวา่ ตอ้งฟอรแ์มตการด์ดงักลา่วก่อน ใหท้ า
ตามขัน้ตอนในหนา้นีเ้พือ่ฟอรแ์มตและก าหนดค่าการด์  
 

 
 
ขัน้ที ่2: ใชค้ าส ัง่ “เลอืกรายการ #” เพือ่เลอืกหมายเลขการแจง้
เตอืน และตัง้ค่าการด์ Micro SD จากน้ันพูดวา่ “OPEN” 
 

 
 

 
 

ขัน้ที ่3: พูดวา่ “ใชเ้ป็นทีจ่ดัเก็บขอ้มูลแบบพกพา” 
 

 
 
ขัน้ที ่4: พูดวา่ “ต่อไป” 
 

 
 
ขัน้ที ่5: พูดวา่ “ลบและฟอรแ์มต” ความคบืหนา้การฟอรแ์มตการ ์
หน่วยความจ าจะปรากฏขึน้มา  
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การตัง้ค่าการด์ Micro SD ต่อ 
 
ช ัน้ที ่6: เมือ่ด าเนินการเสรจ็ ใหพู้ดวา่ “เสรจ็สิน้” 
 

 
 
 
ขัน้ที ่7: ตอนนี ้ใหเ้ปิดใชง้านการด์เป็นพืน้ทีเ่ก็บขอ้มูลเร ิม่ตน้ พูด
วา่ “การควบคุม” 
 
 
 

ขัน้ที ่8: ใหพู้ดวา่ “การตัง้ค่าเพิม่เตมิ” 
 

 
 
ขัน้ที ่9: พูดวา่ “เลือ่นลง” จากน้ันพูดวา่ “REALWEAR” 
 

 
 

 
 
ขัน้ที ่10: พูดวา่ “ทีจ่ดัเก็บขอ้มูล” เพือ่สลบัระหวา่งพืน้ทีจ่ดัเก็บ
ขอ้มูลภายในและการด์ Micro SD เมือ่แถบเลอืกทีเ่ก็บขอ้มูล
ปรากฏขึน้ และไดเ้ลอืก “การด์ SD” แลว้ คุณสามารถใชง้าน
หน่วยความจ าไดท้นัท ี
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การดูแลรกัษาอุปกรณ ์HMT 
 

การปิดอุปกรณ ์HMT 
 
RealWear ขอแนะน าใหปิ้ดอปุกรณ ์HMT เมือ่ไม่ไดใ้ชง้านเพือ่รกัษาแบตเตอร ีแ่ละอายุการใชง้านของเคร ือ่ง คุณสามารถปิดเคร ือ่งไดส้องวธิ:ี 
 
ก. แบบไม่ใชม้อื 
1. พูดวา่ “การควบคุม” 
2. พูดวา่ “POWER OPTIONS” 
3. พูดวา่ “POWER DOWN” 
 
ข. แบบใชม้อื 
1. กดปุ่ มเปิด/ปิดเคร ือ่งสเีงนิฝ่ังทีม่แีขนบมูของเคร ือ่งคา้งไวส้ามวนิาท ี
2. ปลอ่ยปุ่ มเปิด/ปิดทนัททีีไ่ดย้นิเสยีง  
3. หนา้จอ “ปิดการท างาน” จะปรากฏขึน้เพยีงระยะส ัน้ ๆ แลว้เคร ือ่งจะปิดลง  
 

การรบีูตอุปกรณ ์HMT 
 
ก. แบบไม่ใชม้อื 
1. พูดวา่ “การควบคุม” 
2. พูดวา่ “POWER OPTIONS” 
3. พูดวา่ “REBOOT” 
 
ข. แบบใชม้อื 
1. ท าตามขัน้ตอนนีเ้พือ่ปิดเคร ือ่ง 
2. หลงัจากเคร ือ่งปิดสนิทและไฟเคร ือ่งดบัแลว้ ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดเคร ือ่งคา้งไว ้3 วนิาท ีเคร ือ่งจะกลบัมาท างาน  
 

การเขา้/ออกจากโหมดพกัของ HMT 
 
ก. แบบไม่ใชม้อื 
1. พูดวา่ “การควบคุม” 
2. พูดวา่ “POWER OPTIONS” 
3. พูดวา่ “SLEEP NOW” 
4. ขณะพกัเคร ือ่ง กดปุ่ มเปิด/ปิดเคร ือ่งเพยีงคร ัง้เดยีว อปุกรณ ์HMT-1 ก็จะพรอ้มใชง้านอกีคร ัง้ 
 
ข. แบบใชม้อื: 
• กดปุ่ มเปิด/ปิดเคร ือ่งแบบไม่ตอ้งกดคา้ง (นอ้ยกวา่หน่ึงวนิาท)ี และปลอ่ย จะเป็นการเขา้หรอือกจากโหมดพกัของเคร ือ่ง 
 
 
 

การเก็บอุปกรณ ์HMT 
 
ทัง้ HMT-1 และ HMT-1Z1 สรา้งขึน้ใหม้คีวามทนทานสงู แต่เพือ่รบัประกนัใหม้ีอายุการใชง้านทีย่าวนาน: 
 
ใหปิ้ดเคร ือ่งหรอืเขา้สูโ่หมดพกัเมือ่ไม่มกีารใชง้าน 
 
5. เก็บอปุกรณ ์HMT ไวใ้นทีแ่หง้และเย็น 
6. วางเคร ือ่งไวบ้นแนวระนาบเรยีบหรอืแขวนไวบ้นผนังอย่างระมดัระวงั  
7. หากตดิตัง้เขา้กบัหมวก คุณสามารถปลอ่ยอปุกรณ ์HMT ไวก้บัหมวกนิรภยัและหมวกกนักระแทกไดต้ามตอ้งการ 
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การดูแลรกัษาอุปกรณ ์HMT ต่อ 
 

การท าความสะอาดอุปกรณ ์HMT 
 
ใหป้ฏบิตัติามค าแนะน าส าหรบัการท าความสะอาดเหล่านี ้ตามจดุต่าง ๆ ของอปุกรณ ์HMT-1 หรอื HMT-1Z1: 
 
• อปุกรณ ์HMT มคีวามสามารถในการกนัน ้า ดงัน้ัน สามารถท าความสะอาดดว้ยผา้หมาด ๆ หรอืสบูท่ ีม่คีวามออ่นโยนได ้ตรวจสอบใหม้ั่นใจ

วา่ฝาปิดทกุช ิน้ปิดแน่นดแีลว้ ขณะท าความสะอาด ไม่ควรน าเคร ือ่ง HTM จุม่หรอืแชน่ ้า  
• คุณสามารถใชแ้ผ่นท าความสะอาดทีม่ีสว่นผสมของไอโซโพรพลิ แอลกอฮอลเ์ชด็ลา้งได ้เพือ่ฆ่าเช ือ้โรคบรเิวณทีเ่ป็นส่วนแข็งอุปกรณ ์HMT-

1 เป่าตวัเคร ือ่งใหแ้หง้หรอืเพยีงปลอ่ยใหป้หง้ตามปกต ิ 
• จอแสดงผลและกระจกกลอ้ง: ใหใ้ชผ้า้ไมโครไฟเบอรเ์ชด็ช ิน้สว่นต่าง ๆ ทีเ่ป็นกระจก อาจใชแ้ปรงเชด็หนา้จอเพือ่ใหก้ระจกใสและคมชดัทีส่ดุ 
• ช ิน้สว่นทีเ่ป็นผา้: โดยการใชง้านทัว่ไป ควรถอดทัง้สายคาดและแผ่นรองศรีษะออก และเปลีย่นช ิน้ใหม่ สามารถซ ือ้สายคาดและแผ่นรองศรีษะ

ใหม่ไดท้ี ่http://shop.realwear.com ช ิน้สว่นทีเ่ป็นผา้อาจใชแ้อลกอฮอลแ์ผ่นเชด็ท าความสะอาดได ้แต่การท าความสะอาดบอ่ยเกนิไป
อาจท าใหอ้ายุการใชง้านสัน้ลง  

• แบตเตอร ี:่ เมือ่แบตเตอร ีส่กปรก ใหท้ าความสะอาดดว้ยผา้แหง้อย่างเดยีว หรอืใชร้ว่มกบัแอลกอฮอล ์หากสกปรก ใหท้ าความสะอาดดว้ยผา้ 
ส าลกีา้น แปรงสฟัีน และแอลกอฮอลห์ากจ าเป็น ขัว้ต่อไม่ควรมสีนิมหรอืสกึกรอ่น หากแบตเตอร ีเ่สยีหาย ใหเ้ปลีย่นใหม่ทนัท ี 

• แบตเตอร ี:่ ตอ้งเก็บแบตเตอร ีไ่วใ้นทีแ่หง้ ไฟสญัญาณทีต่วัแบตเตอร ีจ่ะเป็นสแีดงเมือ่ตวัแบตเตอร ีม่คีวามช ืน้มากเกนิไป หากไฟสญัญาณเป็น
สแีดง แบตเตอร ีจ่ะหมดประกนั และควรก าจดัแบตเตอร ีใ่หเ้หมาะสมทนัท ี 

 

การท าความสะอาดอุปกรณเ์สรมิของ HMT 
 
• ตวัล็อกหมวกนิรภยั: ตวัล็อกหมวกนิรภยัท าจากพลาสตกิและสามารถท าความสะอาดโดยใชแ้อลกอฮอลแ์ผ่นหรอืน ้าเปลา่ได ้ 

เคล็ดลบั: สามารถใชไ้ม่จิม้ฟันท าความสะอาดในบรเิวณทีเ่ขา้ถงึยากได ้
• สายคาดแบบสามสาย: สายคาดนีป้ระกอบดว้ยพลาสตกิและผา้ ซ ึง่อาจใชแ้อลกอฮอลแ์ผ่นเชด็ท าความสะอาดได ้แต่การท าความสะอาดบอ่ย

เกนิไปอาจท าใหอ้ายุการใชง้านสัน้ลง สามารถซ ือ้สายคาดศรีษะใหม่ไดท้ี ่http://shop.realwear.com 

• หฟัูงป้องกนัการไดย้นิ: หฟัูงลดเสยีงรบกวนของ RealWear เป็นช ิน้ส่วนอเิล็กทรอนิกสท์ีม่ีหวัต่อเป็นเหล็ก ดงัน้ันไม่แนะน าใหท้ าความสะอาด
หฟัูงโดยตรง ใชผ้า้แหง้หรอืชบุน ้าเพยีงเล็กนอ้ยเชด็ท าความสะอาดก็เพยีงพอ ความช ืน้มากเกนิไปอาจะท าใหล้ าโพงเสยีหายได  ้

• สว่นปลายทีเ่ป็นโฟมของหฟัูงป้องกนัเสยีงรบกวน: สว่นปลายทีเ่ป็นโฟมของหฟัูงป้องกนัการไดย้นิท าจากเมมโมร ีโ่ฟม ซ ึง่สามารถท าความ
สะอาดดว้ยผา้แหง้ได ้ความช ืน้มากเกนิไปอาจะท าใหโ้ฟมเสยีหายได ้ส่วนปลายทีเ่ป็นโฟมถอืเป็นวสัดุสิน้เปลอืง และก าหนดใหเ้ปลีย่นช ิน้ใหม่
เมือ่เสือ่มสภาพ 

• สามารถซ ือ้ช ิน้สว่นใหม่ไดท้ี ่http://shop.realwear.com 
 
  

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

การควบคุมดว้ยท่าทาง 
 

การควบคุมโดยขยบัศรีษะ 
 
อนิเทอรเ์ฟสบางอย่างสามารถใชก้ารขยบัศรีษะเพือ่คน้หาตวัเลอืกได  ้
 

 
ตวัอย่างอนิเทอรเ์ฟส “การควบคุม” 
 

เปิดใชง้านการเลือ่น 
 
บนหนา้จอทีส่ามารถเลือ่นได ้คุณสามารถพูดค าส ัง่ “เปิดใชง้านการ
เลือ่น” เพือ่เลือ่นจอได ้
 

 
 

 
 
ซึง่เป็นการเปิดใชง้านการเลือ่นรายการอนิเทอรเ์ฟสผูใ้ชแ้นวตัง้โดย
ใชศ้รีษะอย่าง เมนู “การตัง้ค่า” และจะใชแ้ทนค าส ัง่เลือ่นขึน้เลือ่นลง 
วธิใีชค้อื ใหใ้ชก้ม้ศรีษะลงเล็กนอ้ย และหนา้จอจะเลือ่นลงเร ือ่ย ๆ 
 
วธิหียุดการเลือ่น ใหต้ ัง้ศรีษะตรงตามระนาบเดมิ ใหส้ายตามองตรง
ไปขา้งหนา้ 
เมือ่ตอ้งการหยุดใชง้านการควบคุมดว้ยทา่ทาง ใหก้ลบัไปทีห่นา้
ค าส ัง่เลือ่นขึน้/ลง และพูดวา่ “ปิดใชง้านการเลือ่น” 
 
วธินีีเ้ป็นประโยชนอ์ย่างยิง่เมือ่ตอ้งการเลือ่นลงไปดา้นลา่งของ
รายการอย่างรวดเรว็ จากน้ันใหร้บีพูดวา่ “ปิดใชง้านการเลือ่น”
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การโตต้อบของ HMTต่อ 

 

การพมิพด์ว้ยเสยีง 
 
การพมิพด์ว้ยเสยีงเป็นวธิพีมิพข์อ้ความขณะใชง้านอปุกรณ ์HMT-1 หรอื HMT-1Z1 ตามค่าเร ิม่ตน้ 
เมือ่ใดทีพ่บหนา้จอใหก้รอกหรอืเลอืกขอ้ความ แป้มพมิพท์ีไ่ม่ใชม้อืส ัง่การจะประกฏขึน้อตัโนมตั ิ
 

 
 
การพมิพด์ว้ยเสยีงสามารถป้อนขอ้มูลไดห้ลายวธิ:ี 

• แป้นพมิพป้์อนขอ้มูลแบบธรรมดา 

• แป้นพมิพป้์อนขอ้มูลแบบปลอดภยั 

• สแกนบารโ์คด้ 

• ค าส ัง่ 
 

แป้นพมิพป้์อนขอ้มูลแบบธรรมดา 
คุณสามารถใชค้ าส ัง่เสยีงพมิพข์อ้ความเป็นตวัอกัษรโดดหรอืเป็นกลุม่ค าได ้ตวัอย่าง เชน่ การพมิพแ์ต่ละคร ัง้ คุณอาจพมิพต์วัอกัษรทลีะตวัโดย
การพูดวา่ “ROMEO” หลงัจากทีต่วัอกัษร “R” ขึน้บนจอแลว้ ค่อยพูด “ECHO” หรอืสามารถพมิพห์ลายตวัอกัษรพรอ้มกนัในชดุค าส ัง่เดยีว  
 
เชน่: พูดวา่ “ROMEO ECHO ALPHA LIMA WHISKEY ECHO ALPHA ROMEO” ในคราวเดยีวโดยไม่เวน้วรรค จะเป็นการพมิพค์ าว่า 
“realwear” ลงในชอ่งขอ้ความ 
วธิเีปลีย่นไปใชแ้ป้นพมิพห์มายเลข ใหพู้ดวา่ “หมายเลข” 
วธิเีปลีย่นไปใชแ้ป้นพมิพเ์คร ือ่งหมาย ใหพู้ดวา่ “สญัลกัษณ”์ 
 

แป้นพมิพป้์อนขอ้มูลแบบปลอดภยั 
เมือ่เลอืกชอ่งใสร่หสัผ่าน แป้นพมิพป้์อนขอ้มูลแบบปลอดภยัจะปรากฏขึน้มา ซึง่จะไม่สามารถใชง้านโดยใชค้ าส ัง่เสยีงได ้และผูใ้ชต้อ้งขยบัศรีษะ
ไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่เลอืกตวัอกัษรแทน วธิเีลอืก ใหพู้ดวา่ “เลอืก” 
 

สแกนบารโ์คด้ 
การพูดค าส ัง่ “สแกนบารโ์คด้” จะเป็นการเปิดตวัสแกนบารโ์คด้ขึน้มา และผูใ้ชส้ามารถสแกน QR โคด้ เพือ่พมิพข์อ้ความทางไกลโดยใชแ้อป 
RealWear Companion บนโทรศพัทม์อืถอื ซ ึง่ท าใหส้ามารถพมิพข์อ้ความหรอืรหสัผ่านยาว ๆ ไดส้ะดวกขึน้ เพยีงเปิดแอป RealWear 
Companion จากน้ันเลอืก “แป้มพมิพร์ะยะไกล” จากน้ันใสข่อ้ความ และแตะที ่QR โคด้ จากแป้นพมิพข์อง HMT ใหพู้ดวา่ “สแกนบารโ์คด้”  
จากน้ันสแกน QR โคด้ ทีป่รากฏบนหนา้จอมอืถอืของคุณ คุณสามารถเขา้ถงึตวัเลอืก “สแกนบารโ์คด้” ไดโ้ดยพูดวา่ “ตวัเลอืกอืน่ ๆ” 
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พมิพด์ว้ยเสยีง ต่อ 
 
ค าส ัง่ 
ส าหรบัการพิมพด์ว้ยเสยีง ใหพู้ดวา่ “ค าส ัง่” จากน้ันเร ิม่พูดไดต้ามตอ้งการ “ค าส ัง่” ใชร้ะบบคลาวดด์งึขอ้มูลทกุภาษา ดงัน้ันจ าเป็นตอ้งมกีาร
เช ือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ต บางภาษารองรบัค าส ัง่ในเคร ือ่งเชน่กนั คุณสามารถเขา้ถงึตวัเลอืก “ค าส ัง่” ไดโ้ดยพดูวา่ “ตวัเลอืกอืน่ ๆ” ส าหรบัขอ้มูล
เพิม่เตมิ โปรดไปที ่www.realwear.com/support  
 
หมายเหต:ุ หากแป้นพมิพถ์กูซอ่นหรอืปิดโดยบงัเอญิ ใหใ้ชค้ าส ัง่ “เลอืกรายการ #” เพือ่เลอืกชอ่งพมิพอ์กีคร ัง้ และแป้นพมิพด์ว้ยเสยีงจะปรากฏขึน้  
การใส่รหสัผ่าน WiFi ท าไดง้่าย ๆ เพยีงพูดวา่ “รหสัผ่าน” เพือ่ใชง้านแป้มพมิพด์ว้ยเสยีง 
 
ค าส ัง่เสยีงของแป้นพมิพ ์
 

ค าส ัง่เสยีง  หนา้ที ่ 

“SECURE ENTRY” สลบัไปใชโ้หมดป้อนขอ้มูลแบบปลอดภยั 

“NORMAL ENTRY” สลบัไปใชโ้หมดป้อนขอ้มูลแบบธรรมดา 

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

“ค าสงั”  เปิดใชค้ าส ัง่และอนุญาตใหผู้ใ้ชพ้มิพข์อ้ความโดยใชก้ารรบัรูเ้สยีง  

“หมายเลข” สลบัไปใชแ้ป้มพมิพห์มายเลข 

“สญัลกัษณ”์ สลบัไปใชแ้ป้มพมิพส์ญัลกัษณ ์

“ตวัอกัษร” สลบัไปใชแ้ป้มพมิพต์วัอกัษร 

“ยอมรบั”  ยอมรบัขอ้มูลทีก่รอกลงไปและไปยงัหนา้จอต่อไปตามล าดบั  

“SPACEBAR”  ใสเ่วน้วรรคหน่ึงตวัอกัษร  

“BACKSPACE”  ลบตวัอกัษรลา่สดุ  

“ลา้งขอ้ความ”  ลา้งขอ้ความในชอ่งป้อนขอ้มูล  

“CAPS LOCK”  สลบัระหวา่งตวัอกัษรพิมพเ์ล็กกบัพมิพใ์หญ่ 

“ตวัเลอืกอืน่ ๆ” แสดงค าส ัง่ “ป้อนขอ้มูลแบบธรรมดา” “ป้อนขอ้มูลแบบปลอดภยั” “ค าส ัง่” และ “สแกนโคด้” 

“ปิดแป้นพมิพ”์ ปิดแป้นพิมพด์ว้ยเสยีง 

“แสดงความชว่ยเหลอื”  แสดงหนา้ต่างป็อปอพัพรอ้มความชว่ยเหลอืส าหรบัค าส ัง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้จอขณะน้ัน 

 
  

http://www.realwear.com/support
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การโตต้อบของ HMT ต่อ 
 

การควบคุมดว้ยเสยีง 
 

ขอแนะน า WearHF™ 
WearHF™ เป็นซอฟตแ์วรโ์ซลชู ัน่รปูแบบใหม่ทีช่ว่ยใหคุ้ณสามารถใชง้าน RealWear HMT ไดแ้บบไม่ตอ้งใชม้อื 
ซึง่ใชง้านง่ายและมฟัีงกช์นัการท างานทีส่ าคญั ๆ  
 

การจดจ าเสยีง พูดในสิง่ทีเ่ห็น 
อปุกรณ ์HMT ท างานโดยยดึการจดจ าดว้ยเสยีงเป็นหลกั แทนทีจ่ะตอ้งกดหรอืแตะปุ่ มควบคุมบนหนา้จอ สิง่ทีคุ่ณตอ้งท าก็คอืพูดช ือ่การควบคุม
น้ัน ๆ อปุกรณ ์HMT ใชเ้ทคโนโลยลีา่สดุในการตดัเสยีงรบกวนขัน้สงูและการจดจ าเสยีงซ ึง่ท างานแมใ้นสภาพแวดลอ้มทีม่เีสยีงรบกวนทีด่งัมาก 
อปุกรณนี์ส้ามารถจดจ าส าเนียงและภาษาทีต่่างกนัจ านวนมาก รวมถงึสามารถตรวจจบัค าส ัง่แมคุ้ณจะพูดดว้ยเสยีงทีเ่บา 
 
ทกุค าส ัง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้จอใดหนา้จอหน่ึงเป็นพเิศษจะแสดงบนหนา้จออย่างชดัเจน ซ ึง่โดยปกตจิะแสดงดว้ยตวัอกัษรพมิพใ์หญ่ท ัง้หมด คุณ
สามารถใชง้านอุปกรณนี์โ้ดยการพูดช ือ่การควบคุมต่าง ๆ ตวัอย่างเชน่ หนา้จอหลกัมไีอคอนขนาดใหญ่พรอ้มช ือ่อย่าง “โปรแกรมของฉัน” หรอื 
“ไฟลข์องฉัน” เพือ่เขา้ใชง้านแอปพลเิคช ัน่เหลา่นี ้คุณสามารถพูดช ือ่แอปพลเิคช ัน่ จากน้ันจะเขา้สูห่นา้จอของแอปพลเิคช ัน่ทีต่รงกบัค าส ัง่ 
 

 
 

เขา้ถงึความชว่ยเหลอืไดทุ้กเมื่อ 
คุณสามารถเขา้ถงึขอ้มูลความชว่ยเหลอืตามค าส ัง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้จอน้ัน ๆ ดว้ยค าส ัง่ “แสดงความชว่ยเหลอื” โดยค าส ัง่ “แสดงความ
ชว่ยเหลอื” จะแสดงอยู่บนทกุหนา้จอ หนา้จอความชว่ยเหลอืจะแสดงเป็นหนา้ต่างป็อปอพั คุณสามารถพูดค าส ัง่ทีคุ่ณตอ้งการ หรอืพูดว่า “ซอ่น
ความชว่ยเหลอื” เพือ่ปิดหนา้ต่างป็อปอพั แมจ้ะปิดหนา้ต่างความชว่ยเหลอืลง HMT-1 สามารถฟังเสยีงและตอบโตต้่อค าส ัง่เหลา่น้ันต่อไปได ้ 
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เสยีง ต่อ 
 
เปลีย่นการจดจ าดว้ยเสยีง 
 
ในบางคร ัง้ การควบคุมบนหนา้จออาจไม่มชี ือ่เรยีก เป็นปุ่ มเลือ่นที่
ไม่มชี ือ่ หรอืเป็นไฟลท์ีไ่ม่สามารถอา่นช ือ่ได ้เชน่ 3454-x.pdf 
WearHF™ จะเสนอค าส ัง่เสยีงเป็นทางเลอืกอตัโนมตัแิละจะใช ้
หมายเลขก ากบั หมายเลขดงักลา่วจะแสดงถดัจากการควบคุมน้ัน 
ๆ บนหนา้จอ เพือ่เรยีกดูหมายเลขการควบคุมเหล่านีบ้นหนา้จอ
น้ัน ๆ ใหพู้ดวา่ “แสดงความชว่ยเหลอื” เพือ่เลอืกการควบคุมใด
การควบคุมหน่ึง ใหใ้ชห้มายเลขทีแ่สดงบนการควบคุมน้ัน ๆ 
ตวัอย่างเชน่ คุณสามารถพูดวา่ “เลอืกรายการ 1” เพือ่เลอืก
รายการทีแ่สดงหมายเลข 1 เอาไว ้
 
โปรดทราบว่าค าส ัง่แสดงความชว่ยเหลอือาจซอ่นหมายเลขค าส ัง่
บางหมายเลขอยู่ เน่ืองจากค าส ัง่ดงักลา่วอาจแสดงทัง้ป็อปอพัช ือ่
ค าส ัง่และหมายเลขค าส ัง่เสยีงทางเลอืก เมือ่คุณพูดวา่ “ซอ่นความ
ชว่ยเหลอื” หมายเลขค าส ัง่จะยงัคงอยู่บนหนา้จอสกัครูห่น่ึงเพือ่ให ้
คุณดูหมายเลขเหลา่น้ันซ ึง่อยู่ดา้นหลงัหนา้ต่างป็อปอพั  
 

 
 

ปิดไมโครโฟน 
เพือ่ปิดใชง้านตวัชว่ยจดจ าเสยีง ใหพู้ดว่า “ปิดไมโครโฟน” อปุกรณ์
จะไม่ตอบสนองต่อค าส ัง่เสยีงของคุณ ขณะทีปิ่ดไมโครโฟนอยู่ และ
จะแสดงสญัลกัษณเ์ตอืนสแีดงบนหนา้จอ 
 
เพือ่ใชง้านตวัชว่ยจดจ าเสยีงอกีคร ัง้ แตะหน่ึงคร ัง้บนปุ่ ม ACTION 
ดา้นขา้งอปุกรณซ์ ึง่อยู่ดา้นหนา้ปุ่ มเปิด/ปิด 
 

 
 

เลือ่นขึน้ลง 
ดว้ยมุมมองเลือ่นขึน้ลงบนหนา้จอ คุณสามารถเลือ่นโดยใชค้ าส ัง่
เสยีงดงัต่อไปนี ้
 

ค าส ัง่เสยีง  หน้าที ่ 

“เลือ่นขึน้” เลือ่นขึน้ไปดา้นบน 1 หนา้  

“เลือ่นลง” เลือ่นลงไปดา้นล่าง 1 หนา้  

“เลือ่นซา้ย”  เลือ่นไปดา้นซา้ย 1 หนา้  

“เลือ่นขวา”  เลือ่นไปดา้นขวา 1 หนา้  

“แสดงความ
ชว่ยเหลอื”  

แสดงหนา้ต่างป็อปอพัพรอ้มความ
ชว่ยเหลอืส าหรบัค าส ัง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หนา้จอขณะน้ัน  

 
ตวัอย่างเชน่ ในหนา้การตัง้ค่า เราสามารถใชค้ าส ัง่เสยีง “เลือ่นลง” 
เพือ่เลือ่นลงและ “เลือ่นขึน้” เพือ่เลือ่นขึน้ 
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์HMT รุน่ 10 
 

หนา้แรก 
 
หนา้จอหลกัเป็นส่วนตดิต่อผูใ้ชแ้รกและแดชบอรด์ส าหรบั HMT ทัง้ยงัเป็นจดุทีคุ่ณเร ิม่ตน้ใชง้านเมือ่คุณเปิด HMT 
 
“หนา้แรก” ชว่ยใหผู้ใ้ชง้าน HMT สามารถเขา้ถงึไฟลแ์ละแอปพลเิคช ัน่ส าคญั ๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็ไปพรอ้มกบัการใหข้อ้มูลทีเ่ป็นประโยชน ์เชน่ เวลา 
วนัที ่WiFi และสถานะแบตเตอร ี ่
 
เขา้ไปทีแ่อปพลเิคช ัน่ส าคญั ๆ ไดโ้ดยตรงจากหนา้แรกเพยีงพูดสิง่ทีป่รากฏบนหนา้จอ หากตอ้งการเปิดใชง้านแอป เพยีงพูดค าส ัง่ทีต่รงกบัช ือ่แอป
น้ัน ๆ 
 

 
“โปรแกรมของฉัน” 
 
 
 
“กลอ้งถ่ายรปู” 
 

 
 
“ไฟลข์องฉัน” 
 

 
 
เคล็ดลบั: 

• กลบัไปทีห่นา้แรกทนัทไีดท้กุเมือ่โดยใชค้ าสงัเสยีงสากล “ไปทีห่นา้แรก”  

• คุณยงัสามารถแตะทีปุ่่ ม ACTION หน่ึงคร ัง้เพือ่กลบัไปทีห่นา้แรกไดเ้มือ่ตอ้งการ 

• หมายเหตุ: องคก์รของคุณอาจปรบัเปลีย่นหนา้แรกเพือ่เพิม่หรอืซอ่นไอคอนการใชง้านบางไอคอนไว ้ 
 

 
หนา้แรกของ HMT 

 

การเขา้สู่หนา้แรก 
เพือ่เขา้สูห่นา้แรกไม่วา่จะจากทีใ่ดก็ตามในระบบ ใหพู้ดวา่ “ไปทีห่นา้แรก” 
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หนา้แรก ต่อ 
 
ปุ่ มควบคุม 
คุณสามารถเขา้ใชง้านแอปพลเิคช ัน่ต่าง ๆ โดยเปิดใชง้านการควบคุมดงัต่อไปนีซ้ ึง่มอียู่บนหนา้แรก 
 

ค าส ัง่เสยีง  หนา้ที ่ 

“โปรแกรมของฉัน” เปิดตวัเปิดใชแ้อปพลเิคช ัน่เพือ่ดูและเขา้ถงึแอปพลเิคช ัน่ท ัง้หมดทีต่ดิตัง้ไวใ้นอุปกรณ ์ 

“กลอ้งถ่ายรปู” เปิดใชก้ลอ้ง  

“ไฟลข์องฉัน” เปิดตวัจดัการไฟลเ์พือ่เขา้ถงึเอกสาร วดิโีอ รปูภาพ และไฟลอ์ืน่ ๆ ไดโ้ดยง่าย 

“แสดงความชว่ยเหลอื” เปิดแผงความชว่ยเหลอื 

“การควบคุม” เปิดแผงควบคุมเพือ่เขา้ถงึการตัง้ค่าทีใ่ชบ้อ่ยไดโ้ดยง่าย 

“แสดงการแจง้เตอืน” เปิดและแสดงการแจง้เตอืนล่าสดุ 

 
ใชง้านหนา้แรกพรอ้มแผงความชว่ย: 
 

 
 
เมือ่เปิดแผงความชว่ยเหลอื ใหพู้ดวา่ “ซอ่นความชว่ยเหลอื” เพือ่ซอ่นแผง 
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์ต่อ 

 

“โปรแกรมของฉัน” 
 
 

 
 
“โปรแกรมของฉัน” ชว่ยใหผู้ใ้ชง้าน HMT สามารถเขา้ถงึ
แอปพลเิคช ัน่ทีต่ดิต ัง้ไว ้
 
แอปพลเิคช ัน่ทีม่าพรอ้มกบัเคร ือ่งไดแ้ก่: 

• เกีย่วกบัอปุกรณ ์

• สแกนบารโ์คด้ 

• การก าหนดค่า 

• ไฟล ์

• กลอ้งถ่ายรปู 

• การควบคุม 

• ไฟลข์องฉัน 

• การตัง้ค่า 

• อพัเดทเครอืข่ายไรส้าย 
 
อนิเทอรเ์ฟสผูใ้ชง้านส าหรบัโปรแกรมของฉัน 
 

 
 

คุณสามารถเปิดใชแ้อปพลเิคช ัน่โดยพูดช ือ่แอปพลเิคช ัน่ตามทีร่ะบุ
ไวใ้ตไ้อคอนแอปพลเิคช ัน่ แมไ้อคอนดงักล่าวจะมองเห็นไดไ้ม่
ชดัเจนทัง้หมดก็ตาม ตวัอย่างเชน่ ในการเร ิม่ใชง้านกลอ้ง ใหพู้ด
วา่ “กลอ้งถ่ายรปู”  
 
คุณยงัสามารถเปิดใชแ้อปพลเิคช ัน่โดยการพูดหมายเลข
แอปพลเิคช ัน่น้ัน ๆ ตวัอย่างเชน่ เพือ่เปิดใชแ้อปพลเิคช ัน่หมายเลข 
8 ใหคุ้ณพูดวา่ “เลอืกรายการ 8” คุณสามารถเรยีกดไูดส้งูสดุถงึ 
10 แอปพลเิคช ัน่ในหน่ึงหนา้จอ เพือ่เลือ่นดูแอปอืน่ ๆ ใหเ้ลือ่นศรีษะ
ของคุณไปทางดา้นซา้ยและดา้นขวา 
 
เพือ่ดูค าส ัง่เสยีงตามบรบิท ใหพู้ด “แสดงความชว่ยเหลอื” 
 

 
 
เมนูความชว่ยเหลอืจะพรอ้มใชง้านจนกวา่คุณจะปิดเมนูดงักลา่ว
โดยการพูดวา่ “ซอ่นความชว่ยเหลอื” 
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์ต่อ 
 

แอปพลเิคช ัน่ล่าสุด 
 
เพือ่เรยีกดูแอปลเิคชนัลา่สดุจากหนา้จอใดก็ตาม ใหพู้ดว่า “แอปพลเิคช ัน่ลา่สดุ” 
สกัพกั หมายเลขจะปรากฏทีมุ่มบนดา้นขวาของแต่ละแอปทีเ่ปิดอยู่ 
 
 

 
 
 
ใชค้ าส ัง่ “เลือ่นลง” และ “เลือ่นขึน้” เพือ่เลือ่นภายในแอปพลเิคช ัน่ทีเ่ปิดอยู่ 
 
เลอืกเปิดแอปโดยพูดช ือ่แอปพลเิคช ัน่ หรอืใชค้ าส ัง่ “เลอืกรายการ #” โดยอา้งองิจากมุมบนดา้นขวาของแอปพลเิคช ัน่น้ัน ๆ 
 
เพือ่ปิดแอปจากรายการ ใหพู้ด “ยกเลกิรายการ #” หรอืเพือ่ปิดทกุแอป ใหพู้ดว่า “ยกเลกิท ัง้หมด” 
 
ค าส ัง่เสยีงแอปพลเิคช ัน่ลา่สดุ 
 

ค าส ัง่เสยีง  หนา้ที ่ 

“แอปพลเิคช ัน่ลา่สดุ”  แสดงรายการแอปพลเิคช ัน่ท ัง้หมดทีท่ างานอยู่บนพืน้หลงัพรอ้มกบัหมายเลขของแต่ละ
แอปพลเิคช ัน่  

“เลือ่นขึน้”  เลือ่นไปยงัหนา้ก่อนหนา้ในรายการแอปพลเิคช ัน่ลา่สดุ  

“เลือ่นลง”  เลือ่นไปยงัหนา้ถดัไปในรายการแอปพลเิคช ัน่ลา่สดุ  

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

เปิดแอปพลเิคช ัน่ทีม่หีมายเลขน้ัน ๆ  

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

ปิดแอปพลเิคช ัน่ทีม่หีมายเลขน้ัน ๆ  
ตวัอย่างเชน่ หากตอ้งการปิดใชง้านแอปพลเิคช ัน่หมายเลขที ่5 ใหคุ้ณพูดวา่  
“ยกเลกิรายการ 5”  

“ยกเลกิท ัง้หมด” ปิดการท างานแอปพลเิคช ัน่ทีก่ าลงัท าอยู่ท ัง้หมด 

“แสดงความชว่ยเหลอื”  แสดงค าส ัง่เพิม่เตมิ 
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์ต่อ 
 

ไฟลข์องฉัน 
 

 
 
ดไูฟลเ์อกสาร รปูภาพ และวดิโีอทีจ่ดัเก็บไวใ้นเคร ือ่งหรอืจดัเก็บไวบ้นการด์ Micro SD ทีใ่สไ่วโ้ดยใชแ้อปไฟลข์องฉัน 
เปิดใชไ้ฟลจ์ากหนา้แรกหรอืโปรแกรมของฉัน 
 
ไฟลแ์สดงชดุโฟลเดอรส์ าหรบั: 
 

 
“มเีดยีของฉัน” 
 
 
“รปูภาพของฉัน” 
 
 
“เอกสารของฉัน” 
 

 
 

 
หนา้จอไฟล ์

 
เมือ่อยู่ในหนา้จอไฟล ์ใหพู้ดว่า “ตวัเลอืกอืน่ ๆ” เพือ่เปิดแผงตวัเลอืกและเขา้ถงึเคร ือ่งมอืสแกนบุค๊มารก์ 
 

 
 
ภายในหนา้จอไฟล ์ใหพู้ดวา่ “ไฟลล์า่สดุ” เพือ่เรยีกดไูฟลท์ีเ่พิง่เปิดลา่สดุอย่างรวดเรว็ 
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ไฟลข์องฉัน ต่อ 
 

รูปภาพของฉัน 
 

 
 
รปูภาพของฉันรวบรวมไฟลภ์าพน่ิงท ัง้หมดโดยจดัเรยีงเป็นโฟลเดอร ์
ในรปูแบบทีร่องรบั ตามค่าเร ิม่ตน้ โฟลเดอรท์ีช่ ือ่วา่กลอ้งจะปรากฏ
ขึน้ ซึง่มรีปูภาพทีถ่่ายจากแอปกลอ้งของ HMT 
 

 
 
การเปิดโฟลเดอรร์ปูภาพของฉันจากโฟลเดอรไ์ฟลข์องฉัน 
 

 
 

 
 
 
ค าส ัง่ “ตวัเลอืกอืน่ ๆ” สามารถเขา้ถงึฟีเจอรก์ารเรยีงไฟลเ์พือ่ชว่ย
จดัการไฟลร์ปูภาพ การเปิดแผงตวัเลอืกจากโฟลเดอรร์ูปภาพของฉัน 
 

 
 
โฟลเดอรก์ลอ้งประกอบไปดว้ยรายการไฟลร์ปูภาพ เรยีกดูรปูภาพ
โดยการมองไปดา้นซา้ยหรอืดา้นขวา จากน้ันเลอืกรปูภาพโดยใช ้
ค าส ัง่ “เลอืกรายการ #” เพือ่เปิดไฟล ์
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ไฟลข์องฉัน ต่อ 
 

มีเดยีของฉัน 
 

 
 
โฟลเดอรก์ลอ้งประกอบไปดว้ยรายการไฟลว์ดิโีอทีถ่่ายโดย HMT 
 

 
 

 
 

 
 
 

เอกสารของฉัน 
 

 
 

 
 
การเขา้ถงึฟังกช์นั File Browser 
 

ค าส ัง่เสยีง  หนา้ที ่ 

“มเีดยีของฉัน”  แสดงไฟลท์ีจ่ดัเก็บไวใ้นโฟลเดอรว์ดิโีอ
และวดิโีอทีบ่นัทกึโดยใชก้ลอ้งของ 
HMT-1 และจดัเก็บไวใ้นโฟลเดอร ์
DCIM รปูแบบไฟลท์ีร่องรบัไดแ้ก่ 
MP3, WAV, AVI, MP4 และ 
WEBM  

“เอกสารของฉัน”  แสดงไฟลท์ีจ่ดัเก็บไวใ้นโฟลเดอร ์
เอกสาร  
รปูแบบไฟลท์ีร่องรบัคอื PDF  

“รปูภาพของฉัน” แสดงไฟลท์ีจ่ดัเก็บไวใ้นโฟลเดอร ์
รปูภาพและภาพน่ิงทีถ่่ายโดยกลอ้งของ 
HMT 

"ไฟลล์า่สดุ” แสดงไฟลล์่าสดุ 

“กลบัไปหน่ึงระดบั” ไปยงัโฟลเดอรก์่อนหนา้ในทรโีฟลเดอร ์

“แสดงความ
ชว่ยเหลอื”  

แสดงค าส ัง่เพิม่เตมิ  

“ตวัเลอืกอืน่ ๆ” แสดงตวัเลอืกตามบรบิทส าหรบัแต่ละ
หนา้จอ 
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ไฟลข์องฉัน ต่อ 

 

เอกสารของฉัน 
 

  
 
เอกสารของฉัน  
 

  
 
รปูภาพของฉัน 
 
คุณสามารถเปิดไฟล ์PDF และไฟลร์ูปภาพโดยใชต้วัแสดงเอกสาร
ดว้ยการควบคุมแบบไม่ตอ้งใชม้อื 
หากคณุเลอืกไฟลร์ปูภาพหรอื PDF จากโฟลเดอรเ์อกสารของฉัน
หรอืรปูภาพของฉัน ไฟลด์งักลา่วจะเปิดโดยใชแ้อปตวัแสดงเอกสาร  
 
เปิดไฟลโ์ดยใชค้ าส ัง่ “เลอืกรายการ #” หรอืโดยการพูดช ือ่เอกสาร
โดยไม่ตอ้งระบนุามสกุลของไฟล ์
 

 
 

 
 

การซมูและการเคลือ่นไหว 
 
หากตอ้งการซมูเขา้ ใหพู้ดวา่ “การซมูระดบั 2” หรอืระดบัใด ๆ 
ตัง้แต่ 1 ถงึ 5 “การซมูระดบั 5” จะเป็นการซมูทีไ่กลทีส่ดุ เมือ่ซู
มเอกสารดว้ยระดบัทีม่ากกวา่ 1 คุณสามารถเลือ่นศรีษะเพือ่ดู
เอกสารในบรเิวณอืน่ 

รปูขนาดย่อจะปรากฏอยู่บนหนา้จอดา้นบนซา้ยดว้ยกรอบ
สีเ่หลีย่มผนืผา้สม่ีวงซ ึง่แสดงถงึมุมมองปัจจุบนั 
 

 
 
หากคุณตอ้งการล็อกต าแหน่งเอกสาร ใหพู้ดวา่ “ตรงึหนา้ต่าง” 
จากน้ันคุณสามารถขยบัศรีษะขณะตรงึหนา้จอไว ้ 
 
หากตอ้งการกลบัสูโ่หมดเคลือ่นไหว ใหพู้ดว่า “หนา้ต่างควบคุม”  
จะสามารถซมูเขา้หรอืออกหนา้จอได ้แมจ้ะตรงึหนา้จอเอาไว  ้
เพือ่กลบัไปยงัหนา้ต่างทีซ่มูเขา้เอาไวใ้นจดุกึง่กลางพอด ีใหพู้ดวา่ 
“รเีซต็หนา้ต่าง”  
 
ฟังกช์นัตวัแสดงเอกสาร 
 

ค าส ัง่เสยีง  หนา้ที ่ 

“การซมูระดบั  
1-5”  

ซมูขนาดหนา้จอเอกสารโดยตัง้เป็นระดบัใด
ระดบัหน่ึงแต่ 1 ถงึ 5  

“ตรงึหนา้ต่าง”  ป้องกนัไม่ใหเ้อกสารเลือ่นตามการเคลือ่นไหว
ของศรีษะ  

“หนา้ต่างควบคุม”  ยกเลกิการตรงึเอกสารและใชง้านการเลือ่น
เอกสารตามการเคลือ่นไหวของศรีษะ 

“รเีซต็หนา้ต่าง” เลือ่นกรอบซมูไปทีจ่ดุกึง่กลางของเอกสาร/
ภาพเต็มขนาด 

“ดูก่อนหนา้นี”้ กลบัไปทีเ่อกสารก่อนหนา้ 

“ดูถดัไป” เลือ่นไปทีเ่อกสารถดัไป 
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เอกสารของฉัน ต่อ 
 

การดูเอกสารหลายหนา้ 
 

 
 

หากตอ้งการดูเอกสารหลายหนา้ คุณจ าเป็นตอ้งใชก้ารควบคุมการ
น าทางดงัต่อไปนี ้
 

ค าส ัง่เสยีง  หนา้ที ่ 

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

เลือ่นไปยงัหนา้ทีร่ะบไุว ้ 
ตวัอย่างเชน่ เพือ่ไปยงัหนา้ที ่5 ให ้
พูดวา่ “ไปทีห่นา้ 5”  

“หนา้ต่อไป”, “ก่อนหนา้นี”้ เลือ่นไปยงัหนา้ถดัไป/ก่อนหนา้  

“บุก๊มารก์” แสดงบุค๊มารก์ทีบ่นัทกึในขณะนีบ้น
อปุกรณ ์เพือ่เปิดเอกสาร  

“แสดงความชว่ยเหลอื” แสดงค าส ัง่เพิม่เตมิ  
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์ต่อ 

 

เคร ือ่งเล่นมเีดยี 
 

 
 
มเีดยีของฉัน 
 
หากคุณเลอืกไฟลเ์สยีงหรอืวดิโีอจากโฟลเดอรม์เีดยีของฉัน ไฟล ์
ดงักลา่วจะเลน่โดยใชเ้คร ือ่งเลน่มเีดยี 
 
ดูหรอืเปิดไฟลท์ีคุ่ณถ่ายไวโ้ดยใช ้HMT โดยเขา้ไปทีโ่ฟลเดอร ์
กลอ้ง 
 

 
 
เลอืกไฟลโ์ดยใชค้ าส ัง่ “เลอืกรายการ #” ตวัอย่างเชน่ หากตอ้งการ
เลอืกรายการที ่3 ใหพู้ดวา่ “เลอืกรายการ 3” 
 
การเลน่ไฟลว์ดิโีอในเคร ือ่งเลน่มเีดยี 

 
 
ค าส ัง่เคร ือ่งเลน่มเีดยีส าหรบัการเล่นวดิโีอ: 
 

ค าส ัง่เสยีง  หน้าที ่ 

“สง่ต่อวดิโีอ” กรอวดิโีอไปขา้งหนา้ 30 วนิาท ี

“เลน่วดิโีอซ า้” กรอวดิโีอกลบัไป 30 วนิาท ี

“หยุดวดิโีอ” หยุดวดิโีอและกลบัไปยงัหนา้จอโฟลเดอร ์
มเีดยีของฉัน 

“หยุดวดิโีอ
ช ัว่คราว” 

หยุดวดิโีอขณะทีเ่ลน่อยู่  

“เลน่วดิโีอ” เลน่วดิโีอทีห่ยุดไว ้

“เลอืกระดบั
เสยีง 1-10” 

ตัง้ระดบัเสยีงเร ิม่ตน้ของอปุกรณเ์ป็นค่าใด
ค่าหน่ึง ตวัอย่างเชน่ หากตอ้งการตัง้ระดบั
เสยีงเป็นระดบัที ่3 ใหพู้ดว่า “เลอืกระดบั
เสยีง 3”  

“แสดงความ
ชว่ยเหลอื” 

แสดงค าส ัง่เพิม่เตมิ  
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เคร ือ่งเล่นมีเดยี ต่อ 
 
การเลน่ไฟลเ์สยีงดว้ยเคร ือ่งเลน่มเีดยี: 
 

 
 

 
 
ค าส ัง่เคร ือ่งเลน่มเีดยีส าหรบัการเล่นเสยีง: 
 

ค าส ัง่เสยีง  หนา้ที ่ 

“สง่ต่อเสยีง” กรอเสยีงไปขา้งหนา้ 30 วนิาท ี

“เลน่เสยีงซ า้” กรอเสยีงกลบัไป 30 วนิาท ี

“หยุดเลน่เสยีง” หยุดเลน่เสยีงและกลบัไปยงัหนา้จอ
โฟลเดอรม์เีดยีของฉัน  

“หยุดเลน่เสยีงช ัว่คราว” หยุดเสยีงขณะเลน่  

“เลน่เสยีง” เลน่เสยีงทีห่ยุดไว ้

“เลอืกระดบัเสยีง 1-10” ตัง้ระดบัเสยีงเร ิม่ตน้ของอปุกรณเ์ป็นค่า
ใดค่าหน่ึง ตวัอย่างเชน่ หากตอ้งการตัง้
ระดบัเสยีงเป็นระดบัที ่3 ใหพู้ดว่า “เลอืก
VOLUME 3”  

“แสดงความชว่ยเหลอื” แสดงค าส ัง่เพิม่เตมิ 
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์ต่อ 
 

การลบไฟลจ์ากตวัจดัการไฟล ์
 
คุณสามารถลบไฟลไ์ดจ้ากโฟลเดอรม์เีดยีของฉัน เอกสารของฉัน 
หรอืรูปภาพของฉัน 
 
หากตอ้งการลบไฟลห์รอืลบหลายไฟล ์
ขัน้ที ่1: ไปทีโ่ฟลเดอรม์เีดยีของฉัน/เอกสารของฉัน/รูปภาพของฉัน 
 

 
 
ขัน้ที ่2: พูดวา่ “ตวัเลอืกอืน่ ๆ” 
 

 
 
ขัน้ที ่3: พูดวา่ “โหมดแกไ้ข” จะแสดงหนา้จอแกไ้ขพรอ้มตวัเลอืก
ใหเ้ลอืกไฟลห์รอืเลอืกหลายไฟล ์
 

 
 

ขัน้ที ่4: หากตอ้งการเลอืกไฟลใ์ดไฟลห์น่ึง ใหใ้ชห้มายเลขของไฟล ์
น้ัน ๆ ตวัอย่างเชน่ คุณสามารถพูดวา่ “เลอืกรายการ 3” เพือ่เลอืก
ไฟลท์ี ่3 หรอื “เลอืกรายการ 5” เพือ่เลอืกไฟลท์ี ่5 
 

 
 
ขัน้ที ่5: ท าซ า้หากตอ้งการเลอืกหลายไฟล ์
 

 
 
ขัน้ที ่6: หากตอ้งการเลอืกไฟลท์ ัง้หมด ใหพู้ดวา่ “เลอืกรายการ
ทัง้หมด” 
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การลบไฟล ์ต่อ 
 
ขัน้ที ่7: หากตอ้งการลบไฟลท์ีเ่ลอืกไว ้ใหพู้ดวา่ “ลบทีเ่ลอืก” และ 
“ยนืยนั” 
 

 
 

 
 

ขัน้ที ่6: หากตอ้งการยกเลกิค าส ัง่ลบและเก็บไฟลไ์วด้งัเดมิ ใหพู้ดวา่ 
“ยกเลกิ” 
 

 
 
รายการค าส ัง่ตวัเลอืก 
 

ค าส ัง่เสยีง  หนา้ที ่ 

“เรยีงตามไฟล ์” เปิดไฟลโ์ดยเรยีงตามเมนูย่อย 

“โหมดแกไ้ข” เปิดไฟลโ์ดยแกไ้ขตามเมนูย่อย 

 
เอกสารของฉัน - รายการค าส ัง่โหมดแกไ้ข 
 

ค าส ัง่เสยีง  หนา้ที ่ 

“ตวัเลอืกอืน่ ๆ” เปิดแผงตวัเลอืก 

“เลอืกรายการ 1”,  
“เลอืกรายการ 2” … 

เลอืกรายการตามหมายเลข 

“เลอืกรายการ
ทัง้หมด” 

เลอืกรายการทัง้หมด 

“ลบทีเ่ลอืก” ลบรายการทีเ่ลอืกไว ้

“ยนืยนั” ยนืยนัการลบรายการทีเ่ลอืกไว ้
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์ต่อ 

 

กลอ้งถ่ายรูป 
 

 
 
กลอ้งถ่ายรปูเป็นแอปพลเิคช ัน่เพือ่การถ่ายภาพและวดิโีอแบบไม่
ตอ้งใชม้อื 
 
ในหนา้จอหลกัหรอืในหนา้โปรแกรมของฉัน ใหพู้ดว่า “กลอ้งถ่ายรูป” 
เพือ่เปิดใชแ้อปพลเิคช ัน่กลอ้งถ่ายรุป เมือ่เปิดใชง้านกลอ้งถ่ายรูป ระบบ
จะแสดงภาพโดยรอบจากขอ้มูลภาพของกลอ้ง HMT บนหนา้จอของ 
HMT 
 
 
 

 
 
หนา้จอของกลอ้งมกีารตัง้ค่าและการควบคุมแบบเต็มรปูแบบ 
 

• บนัทกึวดิโีอ 

• ถ่ายภาพ 

• ไฟล ์

• ดูตวัอย่าง 
• ระดบัการรบัแสง 
• ระดบัการซมู 

• อตัราสว่นภาพ 

• ความละเอยีดของภาพ 

• ความละเอยีดวดิโีอ 

• อตัราเฟรม 

• การป้องกนัภาพสัน่ไหว 

• โฟกสัดว้ยตนเอง 
• ฟิลดมุ์มมอง 
• แฟลชกลอ้ง 
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กลอ้งถ่ายรูป ต่อ 
 

บนัทกึวดิโีอ 
 
เร ิม่ถ่ายวดิโีอโดยพูดวา่ “บนัทกึวดิโีอ” 
 

 
 
พูด “หยุดการบนัทกึ” เพือ่หยุดบนัทกึวดิโีอ 
 

ถ่ายภาพ 
 
ถ่ายภาพโดยพูดวา่ “ถ่ายภาพ” 
 

 
 

ไฟลข์องฉัน 
 
พูด “ไฟลข์องฉัน” เพือ่เขา้ถงึไฟลท์ีจ่ดัเก็บไวบ้นอปุกรณ ์
 

 
 

ดูตวัอย่าง 
 
เมือ่ถ่ายภาพหรอืวดิโีอ จะแสดงตวัอย่างบรเิวณมุมบนดา้นขวาของจอ 
 

 
 
เปิดตวัอย่างดว้ยการพูดวา่ “ดูตวัอย่าง” เมือ่หนา้ต่างตวัอย่าง
ปรากฏ 
 
ตวัอย่างภาพ: 
 

 
 
ตวัอย่างวดิโีอ: 
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กลอ้งถ่ายรูป ต่อ 
 
ระดบัการรบัแสง 
 
เพือ่การปรบัแต่งใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มมากขึน้ สามารถ
ปรบัระดบัการรบัแสงขณะเคลือ่นไหวไดง้่าย ๆ โดยการพูดวา่  
“ระดบัการรบัแสงลดลง 2” 

 
 

 
 

ระดบัการซมู 
 
ส าหรบัแอปพลเิคช ัน่อืน่ทีใ่ชง้านกลอ้ง ใหพู้ดวา่ “การซมูระดบั #” 
เพือ่ปรบักลอ้งตามทีคุ่ณเลอืก 
 

 
 

ตวัเลอืกอืน่ ๆ 
 
การพูดวา่ “ตวัเลอืกอืน่ ๆ” จะแสดงการตัง้ค่าของกลอ้งเพิม่เตมิซ ึง่
เป็นประโยชนต์่อการปรบัแต่งและการปรบัค่าอปุกรณใ์หเ้หมาะสม 
 

 
 
ตวัเลอืกอืน่ ๆ ในแอปกลอ้งถ่ายภาพมดีงันี:้ 

• อตัราสว่นภาพ 

• ฟิลดมุ์มมอง 
• ความละเอยีดของภาพ 

• ความละเอยีดวดิโีอ 

• อตัราเฟรม 

• การป้องกนัภาพสัน่ไหว 
 

อตัราส่วนภาพ 
 
การพูดวา่ “อตัราสว่นภาพ” จะชว่ยใหคุ้ณสามารถเปลีย่นสลบัไปมา
ระหว่างการตัง้ค่าอตัราสว่นการถ่ายภาพทัง้สองแบบ 
 

 
 
ใหพู้ดวา่ “16 ต่อ 9” หรอื “4 ต่อ 3” เพือ่เปลีย่นการตัง้ค่า 
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กลอ้งถ่ายรูป ต่อ 
 
สาขาดู 
 
การพูดวา่ “สาขาดู” จะเปลีย่นสลบัไปมาระหวา่งมุมมองแบบกวา้ง
และแบบแคบ 
 

 
 

ความละเอยีดของภาพ 
 
การพูดวา่ “ความละเอยีดของภาพ” จะชว่ยใหคุ้ณสามารถเปลีย่น
สลบัไปมาระหวา่งตวัเลอืกความละเอยีดของภาพได ้
 

 
 
พูดวา่ “สงู” หรอื “ต ่า” เพือ่เปลีย่นโหมด 
 

 
 

ความละเอยีดวดิโีอ 
 
การพูดวา่ “ความละเอยีดวดิโีอ” จะชว่ยใหคุ้ณสามารถเปลีย่นสลบั
ไปมาระหวา่งตวัเลอืกความละเอยีดของวดิโีอได ้
 

 
 
พูดวา่ “สงู” หรอื “ต ่า” เพือ่เปลีย่นโหมด 
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กลอ้งถ่ายรูป ต่อ 
 

อตัราเฟรม 
 
การพูดวา่ “อตัราเฟรม” จะชว่ยใหคุ้ณสามารถเปลีย่นสลบัอตัรา
เฟรมทีจ่ะใชใ้นการถ่ายวดิโีอไปมาได ้ 
 

 
 
พูดวา่ “15”, “25” หรอื “30” เพือ่เลอืกอตัราเฟรมทีต่อ้งการ 
 

การป้องกนัภาพสัน่ไหว 
 
การพูดวา่ “การป้องกนัภาพสัน่ไหว” จะเปิด/ปิดฟังกช์นัการป้องกนั
ภาพสัน่ไหวในตวั เมือ่ใชง้านค าส ัง่นี ้จะเกดิการชดเชยการ
เคลือ่นไหวในวดิโีอท าใหล้ืน่ไหลมากยิง่ขึน้ 
 

 
 
ค าส ัง่กลอ้งเพิม่เตมิสามารถดไูดด้ว้ยการเปิดแผงความชว่ยเหลอื 

 
 

• “โฟกสัดว้ยตนเอง” 
• “เปิดไฟฉาย” 

• “ปิดไฟฉาย” 
 

โฟกสัดว้ยตนเอง 
 

การพูดวา่ “โฟกสัดว้ยตนเอง” จะท าใหส้ามารถเปลีย่นโฟกสัไดด้ว้ย
ตนเอง  
 

 
 
เมือ่เปิดใชง้าน คุณสามารถก าหนดจดุโฟกสัโดยการพูดวา่ “จดุ
โฟกสั#”... “จดุโฟกสั#” ตวัอย่างเชน่ หากตอ้งการโฟกสัทีจ่ดุที ่6 
ใหพู้ดวา่ “จดุโฟกสั 6” 
 

 
 
พูดวา่ “โฟกสัอตัโนมตั”ิ เพือ่กลบัไปใชง้านฟังกช์นัโฟกสัอตัโนมตั ิ
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กลอ้งถ่ายรูป ต่อ 
 

เปิดไฟฉาย/ปิดไฟฉาย/ แฟลชอตัโนมตัิ 
 
ไฟฉายทีเ่ป็นค่าเร ิม่ตน้จะปิดอยู่ สามารถดูค าส ัง่ไฟฉายไดใ้นเมนู
แสดงความชว่ยเหลอื 
หากตอ้งการเปิดไฟฉาย ใหพู้ดวา่ “เปิดไฟฉาย” หากตอ้งการปิดไฟ
ฉาย ใหพู้ดวา่ “ปิดไฟฉาย” 
ไฟฉายอตัโนมตัจิะใชเ้ซนเซอรร์บัแสงของกลอ้งในการตรวจจบัว่า
จ าเป็นตอ้งใชไ้ฟฉายหรอืไม่ ใหพู้ดว่า “แฟลชอตัโนมตั”ิ เพือ่เปิดใช ้
งาน หากตอ้งการปิดไฟฉายอตัโนมตั ิใหพู้ดวา่ “เปิดไฟฉาย” หรอื 
“ปิดไฟฉาย” 
 

ค าส ัง่เสยีง  หนา้ที ่ 

“บนัทกึวดิโีอ” เร ิม่บนัทกึวดิโีอ 

“ถ่ายภาพ” ถ่ายภาพ 

“ไฟลข์องฉัน” เปิดไฟล ์

“ดูตวัอย่าง” เปิดรปูภาพหรอืวดิโีอทีถ่่ายไว ้
ลา่สดุได ้ขณะแสดงรปูย่อขนาด
ตวัอย่าง  

“ระดบัการรบัแสงลดลง
สอง”, “ระดบัการรบั
แสงลดลงหน่ึง”, “ระดบั
การรบัแสงศูนย”์, 
“ระดบัการรบัแสง
เพิม่ขึน้หน่ึง”, “ระดบั
การรบัแสงเพิม่ขึน้
สอง”  

ปรบัระดบัการเปิดรบัแสง หนา้จอ
จะแสดงผลการปรบัระดบัการ
เปิดรบัแสงทนัท ีค่าเร ิม่ตน้ของ
ระดบัการรบัแสงคอื 0 

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

ปรบัระดบัการซมู 

“ตวัเลอืกอืน่ ๆ” เปิดแผงตวัเลอืกกลอ้ง 

“โฟกสัดว้ยตนเอง” เปลีย่นโหมดโฟกสัเป็นแบบ
ก าหนดเอง 

“โฟกสัอตัโนมตั”ิ เปลีย่นโหมดโฟกสัเป็นแบบ
อตัโนมตั ิ

“เปิดไฟฉาย” เปิดไฟฉาย 

“ปิดไฟฉาย” ปิดไฟฉาย 

 

เมนูตวัเลอืกกลอ้งถ่ายรปู 
 

ค าส ัง่เสยีง  หนา้ที ่ 

“อตัราสว่นภาพ” เปิดเมนูย่อยการตัง้ค่าส าหรบั
อตัราสว่นภาพ 

“สาขาดู” เปิดเมนูย่อยการตัง้ค่าส าหรบัมุมมอง 

“ความละเอยีดของ
ภาพ” 

เปิดเมนูย่อยการตัง้ค่าส าหรบัความ
ละเอยีดของภาพ 

“ความละเอยีด
วดิโีอ” 

เปิดเมนูย่อยการตัง้ค่าส าหรบัความ
ละเอยีดของวดิโีอ 

“อตัราเฟรม” เปิดเมนูย่อยการตัง้ค่าส าหรบัอตัรา
เฟรม 

“การป้องกนัภาพสัน่
ไหว” 

เปิดเมนูย่อยการตัง้ค่าส าหรบัการ
ป้องกนัภาพสัน่ไหว 
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์ต่อ 

 

การควบคุม 
 

 
 
คุณสามารถเขา้ถงึแผงควบคุมจากหนา้จอใดก็ได ้หากตอ้งการ
เขา้ถงึแผงควบคุม ใหพู้ดวา่ “การควบคุม”  
 
การควบคุมออกแบบดว้ยการรวมตวัของการควบคุมดว้ยเสยีงและ
การเคลือ่นไหวของศรีษะ  
 
 
 

เรยีกดูการควบคุมทีใ่ชโ้ดยทัว่ไปโดยการหนัศรีษะไปทางดา้นซา้ย
หรอืดา้นขวา จากน้ันพูดช ือ่รายการทีคุ่ณตอ้งการปรบัค่า 
 
โปรดทราบไวว้า่รายการต่าง ๆ สามารถใชง้านไดแ้ละสามารถเลอืก
ไดแ้มจ้ะไม่ไดอ้ยู่ในบรเิวณทีม่องเห็นได  ้
 
การควบคุมสามารถควบคุมอปุกรณไ์ดด้งัต่อไปนี:้ 
 

  
เมา้ส ์
 

  
หมุนอตัโนมตั ิ
 

  
Power Options 
 

  
บลทูธู 
 

  
เครอืข่ายไรส้าย 
 

  
ไฟฉาย 
 

  
ความสว่าง 
 

  
Volume 
 

  
ไมโครโฟน 
 

  
โหมดส ี
 

  
ค าส ัง่ 
 

 
Help Command 
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การควบคุม ต่อ 
 

  
เมา้ส ์
 
การพูดว่า “เมาส ์” จะเปิด/ปิดการใชง้านเมาสท์ีเ่ลือ่นตามการ
เคลือ่นไหวของศีรษะ เมือ่ใชง้านค าส ัง่นีแ้ลว้ ใหใ้ชค้ าส ัง่ “คลกิเมาส ์” 
หากตอ้งการเลอืกรายการ 
 

 
 

 
 

  
หมุนอตัโนมตั ิ
 
การพูดวา่ “หมุนอตัโนมตั”ิ จะสลบัการเปิด/ปิดการหมุนของหนา้จอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

 
 

 
บลทูธู 
 
การพูดวา่ “บลูทธู” ชว่ยใหคุ้ณสามารถเลอืก “เปิดการใชง้าน” หรอื 
“ปิดการใชง้าน” บลทูธู รวมทัง้การเขา้ถงึ “การตัง้ค่าบลทููธ” เพือ่
จบัคู่กบัอปุกรณท์ีเ่ปิดใชง้านบลทููธอืน่ 
 

 
 

  
เครอืข่ายไรส้าย 
 
การพูดวา่ “เครอืข่ายไรส้าย” ชว่ยใหคุ้ณสามารถ “เปิดการใชง้าน” 
หรอื “ปิดการใชง้าน” WiFi รวมทัง้การเขา้ถงึ “การตัง้ค่าเครอืข่ายไร ้
สาย” ส าหรบัการเช ือ่มต่อกบัเครอืข่าย WiFi 
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การควบคุม ต่อ 
 

  
ไฟฉาย 
 
การพูดวา่ “ไฟฉาย” จะสลบัการเปิด/ปิดไฟฉายในตวั 
 

 
 

  
ความสว่าง 
 
การพูดวา่ “ความสวา่ง” ชว่ยใหคุ้ณสามารถเปลีย่นการตัง้ค่าความ
สวา่งในระบบได ้ใหพู้ดวา่ “ตัง้ค่าระดบั 1-10” เพือ่เปลีย่นการตัง้ค่า
ความสว่าง 
 

 
 

  
VOLUME 
 
การพูดวา่ “VOLUME” ชว่ยใหคุ้ณสามารถปรบัการตัง้ค่าระดบัเสยีง
ในระบบได ้ใหพู้ดวา่ “ตัง้ค่าระดบั 1-10” เพือ่ปรบัการตัง้ค่าเสยีง 
 

 
 
 

  
ไมโครโฟน 
 
การพูดวา่ “ไมโครโฟน” จะสลบัการเปิด/ปิดฟังกช์นัการปิดเสยีง
อตัโนมตั ิเมือ่เปิดใชง้าน หากอปุกรณห์ยุดน่ิงโดยไม่พบการ
เคลือ่นไหวเป็นระยะเวลา 30 วนิาท ีอปุกรณจ์ะหยุดฟังค าส ัง่เสยีง 
 

 
 

  
โหมดส ี
 
การพูดวา่ “โหมดส”ี จะสลบัระหวา่งโหมดสอีอ่นและโหมดสเีขม้ 
 

 
 

  
ค าส ัง่ 
 
การพูดวา่ “ค าส ัง่” จะสลบัระหวา่งการใชง้านค าส ัง่กบัการใชง้าน
ค าส ัง่โดยอา้งองิจากระบบคลาวด ์โปรดทราบว่าการใชง้านค าส ัง่ยงั
ไม่พรอ้มใชง้านส าหรบัภาษาในระบบทัง้หมด ดงัน้ันอาจตอ้ง
เช ือ่มต่อ WiFi 
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HELP COMMAND 
 
การพูดวา่ “HELP COMMAND” จะสลบัการเปิด/ปิดการมองเห็น
ไอคอน “แสดงความชว่ยเหลอื” ซึง่สามารถมองเห็นไดใ้นหลายหนา้
ตามค่าเร ิม่ตน้ แมจ้ะปิดการใชง้าน แต่ค าส ัง่สากลอย่าง “แสดงความ
ชว่ยเหลอื” จะยงัคงมอียู่และสามารถใชง้านได  ้
 

 
 

รายการค าส ัง่การควบคุม 
 

ค าส ัง่เสยีง หนา้ที ่

“เมาส ์” สลบัการเปิด/ปิดการใชง้านเมาสท์ีเ่ลือ่น
ตามการเคลือ่นไหวของศรีษะ 

“หมุนอตัโนมตั”ิ สลบัการเปิด/ปิดการหมุนของหนา้จอ 

“POWER 
OPTIONS” 

เขา้ถงึตวัเลอืกการจดัการพลงังาน 

“บลทูธู” เปิดหรอืปิดการใชง้านบลทูธู 

“เครอืข่ายไรส้าย” เปิดหรอืปิดการใชง้าน WiFi 

“ไฟฉาย” เปิด/ปิดไฟฉาย 

“ความสว่าง” ปรบัความสวา่งหนา้จอ 

“VOLUME” ปรบัระดบัเสยีงของอปุกรณ  ์

“ไมโครโฟน” สลบัการเปิด/ปิดฟังกช์นัการปิดเสยีง
อตัโนมตั ิ

“โหมดส”ี สลบัโหมดสอีอ่นและโหมดสเีขม้ 

“ค าส ัง่” สลบัระหวา่งการใชง้านค าส ัง่กบัการใชง้าน
ค าส ัง่โดยอา้งองิจากระบบคลาวด ์

“HELP 
COMMAND” 

เปิด/ปิดการมองเห็นไอคอน “แสดงความ
ชว่ยเหลอื” ในทกุหนา้ทีแ่สดงไอคอน
ดงักลา่วตามค่าเร ิม่ตน้ 
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การควบคุม ต่อ 
 

การจดัการพลงังาน 
 
POWER OPTIONS ชว่ยใหคุ้ณสามารถเขา้ถงึฟังกช์นัการจดัการโดยใชค้ าส ัง่เสยีง 
 
วธิเีขา้ถงึ POWER OPTIONS: 
 
พูดวา่ “การควบคุม” จากน้ัน “POWER OPTIONS” ไม่วา่จะอยู่ในหนา้ใดก็ตาม 
 

 

 
 
ค าส ัง่เสยีงทีพ่รอ้มใชง้านมตี ัง้ต่อไปนี:้ 
 

ค าส ัง่เสยีง หนา้ที ่

“POWER 
DOWN” 

ปิดอปุกรณ ์HMT 

“REBOOT” รบีตูอปุกรณ ์HMT ใหม่ 

“SLEEP NOW” ใหอ้ปุกรณ ์HMT เขา้สูโ่หมดพกั กดปุ่ มเปิดเคร ือ่งเพือ่ใชง้าน 

“HOTSWAP” ใหอ้ปุกรณ ์HMT เขา้สูโ่หมดถอดเปลีย่น พูด “เร ิม่ SWAP” เพือ่เร ิม่ใชง้าน เมือ่การเปลีย่นแบตเตอร ีเ่สรจ็สิน้และเขา้ทีด่ี
แลว้ แตะปุ่ มเพาเวอรห์น่ึงคร ัง้เพือ่ใชง้าน 
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การควบคุม ต่อ 
 

การถอดเปลีย่นแบตเตอร ีแ่บบ Hotswap 
 
ฟีเจอรถ์อดเปลีย่นแบบ Hotswap ชว่ยใหคุ้ณสามารถท าให ้HMT อยู่ในโหมดใชพ้ลงังานทีต่ ่ามากและถอดเปลีย่นแบตเตอร ี ่
 
สามารถใชง้านฟีเจอรไ์ดด้ว้ยหน่ึงในวธิดีงัต่อไปนี:้ 
• เลอืก “HOTSWAP” จาก POWER OPTIONS ในการควบคุมของฉัน 
• เลอืก “HOTSWAP” จากตวัเลอืกในหนา้จอแจง้เตอืนแบตเตอร ีต่ ่า 
 
เมือ่เลอืกตวัเลอืกดงักลา่วแลว้ HMT จะแสดงขอ้ความ “พรอ้ม Swap หรอืไม่” แลว้พูดว่า “เร ิม่ SWAP” เพือ่เร ิม่ข ัน้ตอนถอดเปลีย่นแบตเตอร ี ่ 
 
HMT จะแจง้ดว้ยเสยีงว่าก าลงัเตรยีมการถอดเปลีย่น หนา้จอจะดบั และปุ่ มเปิด/ปิดจะกะพรบิเป็นสแีดง เปลีย่นแบตเตอร ีภ่ายใน 5 นาทเีพือ่รกัษา
สถานะระบบในปัจจบุนัไว ้
 
เมือ่เปลีย่นแบตเตอร ีเ่สรจ็ กดปุ่ มเปิด/ปิด แลว้ HMT จะด าเนินการต่อเหมอืนอยู่ในโหมดพกั 
 
 

การตัง้ค่าไมโครโฟน 
 
การสลบัระหวา่งไมโครโฟนดา้นหนา้และดา้นหลงั 
 
ตามค่าเร ิม่ตน้จะใชง้านไมโครโฟนดา้นหนา้ 
 
ไมโครโฟนดา้นหนา้ตดิตัง้บนหนา้จอและมกีารตดัเสยีงรบกวนทีม่ี
ประสทิธภิาพทีส่ดุ หากใชง้าน HMT โดยพบัหนา้จอไปดา้นหลงัและ
อยู่นอกเหนือการมองเห็นของคุณ คุณสามารถใชช้ดุไมโครโฟนอกีชดุ
ทีต่ดิตัง้ไวใ้นโครงของ HMT ซึง่เรยีกว่าไมโครโฟนดา้นหลงั 
 
สาระส าคญั: ในการสบัเปลีย่นไมโครโฟนดา้นหนา้และดา้นหลงั ใหก้ด
ปุ่ ม ACTION สามคร ัง้อย่างรวดเรว็  
 
เมือ่ใชง้านไมโครโฟนดา้นหลงั จะมกีารแจง้เตอืนดว้ยเสยีง และจะแสดง
ขอ้ความบนหนา้จอ 

 
 
เมือ่ใชง้านไมโครโฟนดา้นหนา้ จะมกีารแจง้เตอืนดว้ยเสยีงอกีหน่ึง
คร ัง้ และขอ้ความจะหายไป 
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การควบคุม ต่อ 
 

การวางแนวหนา้จอ 
 

  
การหมุนหนา้จอ 
 
เมือ่อปุกรณ ์HMT หมุน จอแสดงผลจะหมุนตามโดยอตัโนมตั ิสิง่
นีจ้ะมีสว่นส าคญัในการปรบัต าแหน่งจอแสดงผลไปยงัตาขา้งซา้ย
หรอืขวา 
 

 
 
ขอ้ความแจง้เตอืนจะปรากฏบนจอแสดงผลเพือ่ระบกุารเปลีย่นทศิทาง 

 
 
สามารถเปิด/ปิดการหมุนอตัโนมตัไิดใ้น “การควบคุมของฉัน” 
พูด “หมุนอตัโนมตั”ิ เพือ่ต ัง้ค่าการเปิด/ปิด 
 

 

 

ค าเตอืนเกีย่วกบัพลงังาน 
 
HMT จะตรวจจบัค่าแบตเตอร ีแ่ละแจง้เตอืนคุณเมือ่มพีลงังานคงเหลอืต ่ากวา่ 15 % 
 
หนา้ต่างการแจง้เตอืนจะปรากฏขึน้เมือ่แบตเตอร ีต่ ่าลงเหลอื 15 %, 10 %, และ 5 % ซึง่สขีองกราฟิกแบตเตอร ีจ่ะแตกต่างกนัในแต่ละระดบั  
 
ตวัเลอืกของคุณคอื 
• เพกิเฉยต่อค าเตอืนและด าเนินการใชอ้ปุกรณต์่อโดยพูดวา่ “ยกเลกิ” หรอื 
• เปิดใชง้านโหมดเปลีย่นแบตเตอร ีโ่ดยพูดวา่ “เร ิม่ SWAP”  
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์ต่อ 
 

การแจง้เตอืน 
 
การแจง้เตอืนคอืขอ้ความกระตุน้การด าเนินการทีส่ง่มาจากระบบปฏบิตักิารและแอปพลเิคช ัน่ ซ ึง่เนน้ย า้และสง่ต่อขอ้มูลส าคญัถงึผูใ้ช ้HMT 
 
คุณสามารถเขา้ถงึการแจง้เตอืน HMT ไดอ้ย่างง่ายดายไดท้กุเมือ่ เพยีงพูด “แสดงการแจง้เตอืน” 
 
แผงการแจง้เตอืนจะแสดงอยู่ดา้นบนมุมมอง UI ทีก่ าลงัใชง้าน (และจะท าใหภ้าพพืน้หลงัมดืลง) 
หากตอ้งการปิดแผงการแจง้เตอืน ใหพู้ด “ซอ่นการแจง้เตอืน” 
การแจง้เตอืนล่าสดุจะแสดงเป็นรายการ 
 

 
 
การแจง้เตอืนในรายการประกอบดว้ย 
• ทีม่าของการแจง้เตอืน 
• หวัขอ้ 
• การกระตุน้การด าเนินการแบบรวดเรว็ 
• ล าดบัรายการ # 
 
คุณสามารถเปิดการแจง้เตอืนไดโ้ดยการเลอืกรายการ โดยพูดวา่ “เลอืกรายการ #” 
เมือ่เลอืกแลว้ ใหพู้ดวา่ “OPEN” เพือ่ด ู
เมือ่เปิดดูการแจง้เตอืนแลว้ มุมมองทีม่ีรายละเอยีดจะแสดงขึน้มา คุณสามารถด าเนินการบางอย่างไดใ้นมุมมองนี ้เมือ่อยู่ในหนา้แรกและมกีารแจง้
เตอืนเขา้มา คุณจะเห็นจ านวนการแจง้เตอืนทีมุ่มบนดา้นซา้ยเพือ่แจง้เตอืนและเป็นการอา้งองิแบบรวดเรว็ 
 
ค าส ัง่เสยีงส าหรบัการแจง้เตอืน 

ค าส ัง่เสยีง  หนา้ที ่ 

“แสดงการแจง้เตอืน” เปิดรายการการแจง้เตอืน  

“เลอืกรายการ #”  ดูการแจง้เตอืนเฉพาะ 
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์ต่อ 
 

สแกนบารโ์คด้ 
 
คุณสามารถใชต้วัสแกนบารโ์คด้แบบไม่ตอ้งใชม้อืบงัคบัทีม่อียู่ใน HMT เพือ่สแกนบารโ์คด้ได ้
 
ตวัสแกนรองรบับารโ์คด้ประเภท UPC, EAN, QR โคด้, ดาตา้เมทรกิซ ์และโคด้ 128 
 
เมือ่เปิดใชง้าน ตวัสแกนบารโ์คด้จะสแกนบารโ์คด้ทีร่องรบัโดยอตัโนมตั ิซ ึง่จะตรวจจบับารโ์คด้และแสดงรายละเอยีดโดยอตัโนมตัเิชน่กนั หนักลอ้ง
ไปยงับารโ์คด้โดยตอ้งแน่ใจวา่บารโ์คด้ท ัง้หมดอยู่ในกรอบสีเ่หลีย่มผนืผา้สขีาวมุมมน 
 

 
 

 
 
นอกจากนี ้คุณยงัสามารถสแกน QR โคด้ทีม่บีุค๊มารก์, URL และแอปพลเิคช ัน่โคด้ของ RealWear เพือ่เปิดดไูดต้ามล าดบั คุณสามารถเปิด/ปิด
ไฟฉายของ HMT โดยพูดวา่ “เปิดไฟฉาย” หรอื “ปิดไฟฉาย” เมือ่ตวัสแกนบารโ์คด้ก าลงัท างานได  ้
 
เคล็ดลบั: ใชก้ารควบคุมการซมูเพือ่ใหบ้ารโ์คด้อยู่ในกรอบและใหอ้า่นไดง้่ายขึน้  
 
ฟังกช์ ัน่ตวัสแกนบารโ์คด้ 

ค าส ัง่เสยีง  หนา้ที ่ 

“การซมูระดบั 1 ถงึ 5”  ซมูมุมมองของกลอ้งโดยการตัง้ค่าระดบัเฉพาะตัง้แต่ 1 ถงึ 5  
เชน่ หากตอ้งการซมูถงึระดบั 4 ใหพู้ดวา่ “ระดบัการซมู 4”  

“เปิด/ปิดไฟฉาย”  เปิด/ปิดไฟฉาย  
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ภาพรวมซอฟตแ์วร ์ต่อ 
 

การตัง้ค่าสวติชบ์ลูทูธโหมด Master/Slave 
 
คุณสามารถเช ือ่มต่อ HMT-1 หรอื HMT-1Z1 เขา้กบัอปุกรณบ์ลทูธูอืน่ ๆ ไดท้ ัง้ในโหมดบลทูธู Master หรอืบลูทธู Slave 

• ในโหมด Master อปุกรณ ์HMT จะสามารถเช ือ่มต่ออปุกรณอ์อดโิอ เชน่ หฟัูงและล าโพงบลทูธูได  ้

• สว่นในโหมด Slave อปุกรณ ์HMT จะสามารถเช ือ่มต่อมอืถอืไดแ้ละจะท าหนา้ทีเ่ป็นไมโครโฟน/ชดุหฟัูงบลทูธูส าหรบัมอืถอื 
 
หากตอ้งการเปลีย่นโหมดบลทูธู ไปที ่“โปรแกรมของฉัน” แลว้พูดว่า “การตัง้ค่า” 
 

 
 
เลอืกรายการ “REALWEAR” ตามช ือ่หรอืเลอืกล าดบัรายการโดยใช ้“เลอืกรายการ #” 
 

 
 
ตรงนีคุ้ณจะเห็นการตัง้ค่าโหมดบลทููธ ซ ึง่โหมด Slave ถูกตัง้เป็นค่าเร ิม่ตน้ หากตอ้งการสลบัระหว่างโหมด Master และ Slave ใหพู้ดวา่ 
“โหมดบลทูธู” 
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ขอ้มลูการเป็นเจา้ของ HMT-1 
 
การสือ่สารประกาศและขอ้ตกลงทางกฎหมายทัง้หมดมคีวามหมายเป็นภาษาองักฤษ การแปลเป็นภาษาอืน่มไีวเ้พือ่ความสะดวกเทา่น้ัน 
หากมคีวามแตกต่างระหว่างเวอรช์ ัน่แปลและภาษาองักฤษเวอรช์นัภาษาองักฤษจะมผีลบงัคบัเหนือกวา่ 
 

รุน่ทีค่รอบคลุม 
 
ขอ้มูลทีร่ะบ ุณ ทีนี่ค้รอบคลมุรุน่ RealWear HMT-1 ดงัต่อไปนี:้ 
T1100G 
 
คุณสามารถดูช ือ่รุน่ไดบ้นหน่ึงในฉลากอปุกรณ ์HMT-1 ทีด่า้นในทา้ยตวัเคร ือ่ง คุณตอ้งดงึแผ่นรองทีส่ามารถถอดไดเ้พือ่ดูฉลาก หมายเลข
ผลติภณัฑม์คีวามยาว 15 ตวัอกัษร  
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ขอ้มูลการเป็นเจา้ของ ต่อ 
 

ค าช ีแ้จงดา้นกฎขอ้บงัคบัและการปฏบิตัติามกฎของ HMT-1 
 
ค าเตอืน: การเปลีย่นแปลงหรอืการปรบัแต่งเคร ือ่งมอืนีซ้ ึง่ไม่ไดร้บัการรบัรองการควบคุมมาตรฐานอย่างชดัแจง้จาก RealWear, Inc. จะท าใหส้ทิธิ ์
การใชข้องผูใ้ชเ้คร ือ่งมอืเป็นโมฆะ 
 

มาตรฐาน FCC 
อปุกรณนี์ส้อดคลอ้งตามส่วน 15 ของกฏ FCC การปฏบิตังิานจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไข 2 ขอ้ดงัต่อไปนี ้(1) อปุกรณนี์จ้ะตอ้งไม่สรา้งการรบกวนที ่
เป็นภยั และ (2) อุปกรณนี์จ้ะตอ้งรบัคลืน่รบกวนได ้ซ ึง่รวมถงึการรบกวนทีอ่าจสง่ผลต่อการปฏบิตังิานทีไ่ม่พึงประสงค ์เคร ือ่งมอืนีไ้ดร้บัการทดสอบและ
ด าเนินการตามขอ้จ ากดัทางกฎหมายส าหรบัอุปกรณด์จิทิลัประเภท B ซึง่เป็นไปตามส่วน 15 ของกฏ FCC ขอ้จ ากดัทางกฏหมายนีอ้อกแบบมาเพือ่
มอบความคุม้ครองทีเ่หมาะสมส าหรบัการตดิตัง้เพือ่การใชง้านในทีพ่กัอาศยั ซ ึง่ป้องกนัจากการรบกวนทีเ่ป็นภยั เคร ือ่งมอืนีผ้ลติ ใช ้และสามารถ
กระจายคลืน่ความถีว่ทิยไุด ้รวมถงึอาจสรา้งการรบกวนทีเ่ป็นภยัต่อการตดิต่อสือ่สารทางวทิยไุดห้ากไม่ตดิตัง้และใชง้านตามค าแนะน า อย่างไรก็ตาม ไม่
สามารถรบัรองไดว้่าจะไม่เกดิการรบกวนขึน้ระหวา่งการตดิตัง้ในบางแห่ง หากเคร ือ่งมอืนีส้รา้งการรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายต่อการรบัคลืน่วทิยุและโทรทศัน ์
ซ ึง่สามารถตรวจสอบไดจ้ากการเปิด/ปิดเคร ือ่ง ผูใ้ชจ้ะตอ้งพยายามแกไ้ขการรบกวนดว้ยมาตรการอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี:้ • เปลีย่นต าแหน่งหรอืยา้ยเสา
อากาศรบัสญัญาณ • แยกเคร ือ่งมือออกจากตวัรบัสญัญาณใหม้รีะยะห่างมากขึน้ • เช ือ่มต่อเคร ือ่งมอืเขา้กบัแหลง่จ่ายไฟฟ้าอืน่ และคนละวงจรกบัที่
เช ือ่มต่อกบัตวัรบัสญัญาณ • ขอความชว่ยเหลอืจากตวัแทนจ าหน่ายหรอืชา่งวทิยุ/โทรทศันท์ีเ่ช ีย่วชาญ 
 

ค าเตอืนของ FCC 
1. การเปลีย่นแปลงหรอืการปรบัแต่งใด ๆ ซ ึง่ไม่ไดร้บัการรบัรองการควบคุมมาตรฐานอย่างชดัแจง้จากผูม้สีว่นรบัผดิชอบ จะท าใหส้ทิธิก์ารใชข้อง
ผูใ้ชเ้คร ือ่งมอืเป็นโมฆะ 
2. จะตอ้งไม่วางหรอืใหเ้คร ือ่งสง่สญัญาณท างานรว่มกบัเคร ือ่งสง่สญัญาณหรอืเสาสญัญาณอืน่ ๆ  
3. การใชใ้นชว่งความถี ่5.15-5.25 Ghz จ ากดัการใชเ้ฉพาะในรม่เทา่น้ัน 
มาตรฐาน IC — ภาษาองักฤษ 
1. อปุกรณนี์เ้ป็นไปตามมาตรฐาน RSS และไดร้บัการยกเวน้ใบอนุญาตดา้นอตุสาหกรรมของแคนาดา การปฏบิตังิานจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไข 
2 ขอ้ดงัต่อไปนี ้• อปุกรณนี์จ้ะตอ้งไม่สรา้งการรบกวนทีเ่ป็นภยั และ • อปุกรณนี์จ้ะตอ้งรบัคลืน่รบกวนได ้ซ ึง่รวมถงึการรบกวนทีอ่าจสง่ผลต่อ 
การปฏบิตังิานทีไ่ม่พงึประสงคข์องอปุกรณ ์
2. อปุกรณด์จิทิลัประเภท B เป็นไปตาม ICES-003 ของแคนาดา 
3. อปุกรณนี์เ้ป็นไปตาม RSS-310 ของอตุสาหกรรมแคนาดา การปฏบิตังิานอยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีอ่ปุกรณนี์ไ้ม่สรา้งการรบกวนทีเ่ป็นภยั 
4. จะตอ้งไม่วางหรอืใหอุ้ปกรณแ์ละเสาสญัญาณท างานรว่มกบัเคร ือ่งสง่สญัญาณหรอืเสาสญัญาณอืน่ ๆ ยกเวน้วทิยุแบบบวิทอ์นิทีไ่ดร้บัการ
ทดสอบ 
5. ฟีเจอรก์ารเลอืกรหสัประจ าประเทศไม่สามารถใชง้านไดส้ าหรบัสนิคา้ทีว่างตลาดในสหรฐัอเมรกิา/แคนาดา 
 

มาตรฐาน IC — ภาษาฝร ัง่เศส 
1. Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
• l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 90  
• l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en 
compromettre le fonctionnement. 
2. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 
3. Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d’Industrie Canada. L’opération est soumise à la condition que cet 
appareil ne provoque aucune interférence nuisible. 
4. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un 
autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. 
5. La fonction de sélection de l’indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au 
Canada. 
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กฎขอ้บงัคบัและการปฏบิตัติามกฎ ต่อ 
 
มาตรฐาน IC — ส าหรบัอุปกรณ ์WLAN ย่านความถี ่5GHZ 
ค าเตอืน 
1. ย่านความถี ่5,150-5,250 Mhz ใชส้ าหรบัการใชง้านในรม่เทา่น้ัน เพือ่ลดแนวโนม้การรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายแก่ระบบดาวเทยีมเคลือ่นทีใ่น
ชอ่งสญัญาณเดยีวกนั 
2. ก าลงัขยายของเสาอากาศสงูสดุทีอ่นุญาตส าหรบัอปุกรณใ์นย่านความถี ่5,250-5,350 MHz และ 5,470-5,725 MHz จะตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้จ ากดั ก าลงัสง่ของสญัญาณ 
3. ก าลงัขยายของเสาอากาศสงูสดุทีอ่นุญาตส าหรบัอปุกรณใ์นย่านความถี ่5,725-5,825 MHz จะตอ้งเป็นไปตามขอ้จ ากดั ก าลงัสง่ของ
สญัญาณส าหรบัใชง้านแบบจดุต่อจดุและไม่เป็นจดุต่อจดุ ตามความเหมาะสม 
4. มุมปรบัเอยีงทีแ่ย่ทีส่ดุซ ึง่ยงัเป็นไปตาม ขอ้ก าหนดของหนา้กากประเมนิก าลงัสง่ทีก่ าหนดไวก้่อนหนา้ในส่วน 6.2.2(3) จะตอ้งระบไุวช้ดัเจน 
5. ผูใ้ชค้วรทราบไวว้่า ผูใ้ชข้ ัน้ปฐมภูม ิ(เชน่ ผูใ้ชอ้นัดบัตน้) จะไดร้บัการจดัสรรใหใ้ชค้ลืน่เรดารค์วามถีส่งูในย่านความถี ่5,250-5,350 MHz 
และ 5,650-5,850 MHz และคลืน่เรดารเ์หล่านีอ้าจ 91 สรา้งการรบกวนและ/หรอืความเสยีหายใหแ้ก่อปุกรณ ์LE-LAN ได ้ 
 
Avertissement 1 
1. Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 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 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 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 5 725-5 825 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 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces 
radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL. 
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ขอ้มูลการเป็นเจา้ของ ต่อ 
 

ค าประกาศดา้นความสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั 
 

ความสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรป 
เรา RealWear,Inc. ขอประกาศวา่เคร ือ่งมอืวทิยุประเภท T1100G สอดคลอ้งกบั: ค าส ัง่ควบคุม 2014/53/EU 
 

 
 
ค าประกาศดา้นความสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั 
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ขอ้มูลการเป็นเจา้ของ ต่อ 
 

ขอ้มูลเกีย่วกบัอตัราการซมึซบั (SAR) ของ HMT-1  
 

ค าชีแ้จงการรบัรงัส ี— สหรฐัอเมรกิาและแคนาดา 
อปุกรณนี์เ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดการรบัคลืน่วทิยุของรฐับาล อปุกรณนี์ไ้ดร้บัการออกแบบและผลติไม่ใหม้กีารปลอ่ยพลงังานของคลืน่ความถีว่ทิยุ 
(RF) เกดิขดีจ ากดั ซ ึง่ก าหนดโดยคณะกรรมการกลางก ากบัดูแลกจิการสือ่สารของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา มาตรฐานการรบัรงัสสี าหรบัอปุกรณไ์ร ้
สายใชห้น่วยการวดัผลทีรู่จ้กักนัในนาม อตัราการซมึซบั หรอื SAR ขอ้จ ากดั SAR ทีก่ าหนดโดย FCC คอื 1.6 W/kg การทดสอบ SAR จดัขึน้
โดยใชต้ าแหน่งการปฏบิตังิานมาตรฐานทีย่อมรบัโดย FCC ดว้ยอปุกรณส์ง่สญัญาณทีร่ะดบัพลงังานสงูสดุทีไ่ดร้บัอนุญาตในย่านความถี ่
ทีไ่ดร้บัการทดสอบทัง้หมด โดยไม่ตอ้งรกัษาระยะหา่งขัน้ต ่าระหวา่งตวัของผูใ้ชก้บัอปุกรณ ์รวมถงึเสาสญัญาณ ในระหวา่งสวมใสข่ณะท างาน
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดการรบั RF ในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา ขอ้จ ากดัทีแ่นะน าโดย FCC และ IC เทา่กบั 1.6 W/kg โดยเฉลีย่ต่อ
เนือ้เยือ่หน่ึง (1) กรมั 
ค่า SAR สงูสดุส าหรบัการใชง้าน HMT-1: 
• ใกลห้ ู0.95 W/kg (1g) 
 

ค าชีแ้จงการรบัรงัส ี— ยโุรป 
ไม่ตอ้งรกัษาระยะห่างขัน้ต ่าระหวา่งตวัของผูใ้ชก้บัอปุกรณ ์รวมถงึเสาสญัญาณ ในระหวา่งสวมใสข่ณะท างานเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 
การรบั RF ในยโุรป 
ขอ้จ ากดัทีแ่นะน าโดย RED เทา่กบั 2 W/kg โดยเฉลีย่ต่อเนือ้เยือ่สบิ (10) กรมั 
ค่า SAR สงูสดุส าหรบัการใชง้าน HMT-1: 
• ใกลห้ ู0.267 W/kg (10g) 
 

ค าชีแ้จงการรบัรงัส ี— แคนาดา 
สนิคา้เป็นไปตามขอ้จ ากดัการรบัรงัส ีRF เคลือ่นทีข่องแคนาดา ซ ึง่ก าหนดไวล้ว่งหนา้ส าหรบัสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้และปลอดภยั
ส าหรบัการปฏบิตังิานทีร่ะบไุวใ้นคู่มอืนี ้การลดการรบัรงัส ีRF เพิม่เตมิสามารถท าไดห้ากเก็บสนิคา้ใหห้า่งจากตวัผูใ้ชใ้หม้ากทีส่ดุหรอืลดพลงังาน
ทีป่ลอ่ยออกมาหากมฟัีงกช์ ัน่การใชง้านนี ้
 

Déclaration d'exposition aux radiations 
Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada 
établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. 
La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps 
de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. 
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ขอ้มูลการเป็นเจา้ของ ต่อ 

 

การรบัประกนัแบบจ ากดัชว่งและใบอนุญาตซอฟตแ์วรข์อง HMT-1 
 
เงือ่นไขต่อไปนี ้(“เงือ่นไข”) ใหส้ทิธิท์างกฏหมายเฉพาะแก่คุณ คุณอาจมีสทิธิใ์นดา้นอืน่ซ ึง่แตกต่างออกไปตามกฏหมายในทอ้งที ่
 
ค าจ ากดัความ 

ตามทีใ่ชใ้นเอกสารนี ้“RealWear” หมายถงึ RealWear, Inc. หรอืตวัแทนจ าหน่ายทีไ่ดร้บัอนุญาต “คุณ” “ของคุณ” หรอื “ผูซ้ ือ้” หมายถงึ 
ผูซ้ ือ้แรกทีซ่ ือ้สนิคา้จาก RealWear ซึง่ครอบคลมุในเงือ่นไขเหลา่นี ้“ฮารด์แวร ์” หมายถงึแท็บเล็ตแบบสวมศรีษะ RealWear HMT-1 (ไม่
รวมซอฟทแ์วร)์ “ซอฟทแ์วร ์” หมายถงึซอฟทแ์วร ์ไลบราร ีโปรแกรมมาตรฐาน เคร ือ่งมอื หรอืโคด้คอมพวิเตอรห์รอืโปรแกรมอืน่ ๆ ในรปูแบบ
วตัถุ (ทวภิาค) ทีฝั่งอยู่หรอืตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้ในฮารด์แวร ์ซ ึง่รวมถงึการอปัเดตทีม่โีดย RealWear “เอกสาร” หมายถงึสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่ 
วสัดุสิง่พมิพ ์เอกสารออนไลนห์รอือเิล็กทรอนิกที ่RealWear มอบให ้ซ ึง่รวมถงึส าเนา “สนิคา้” หรอื “ผลติภณัฑ ์” หมายถงึฮารด์แวร ์

ซอฟทแ์วร ์และเอกสารรวมกนั สนิคา้ที ่RealWear มอบใหแ้ละขายใหเ้ฉพาะส าหรบัการใชง้านในการท างานภายใน เชงิธรุกจิ หรอืเชงิ
พาณิชยข์องผูซ้ ือ้ (รวมถงึตวัแทนรฐับาล) ซึง่ไม่ไดส้นับสนุนหรอืวางตลาดเพือ่จดุประสงคใ์นการขายต่อแก่บคุคลทีส่าม หรอืส าหรบัการใช ้
งานของผูบ้รโิภคทีไ่ม่ใชก่ารท างาน หรอืการใชง้านส าหรบัเวลาว่าง 
ซอฟทแ์วรแ์ละเอกสาร 

ซอฟทแ์วรแ์ละเอกสารทีไ่ม่มกีารรบัประกนั ระบไุวว้า่ไม่ไดม้ไีวส้ าหรบัจ าหน่าย และจดัสรรให ้“ตามควร” RealWear และผูอ้อกใบอนุญาตขอสงวน
สทิธิใ์นซอฟทแ์วรแ์ละเอกสาร และใหส้ทิธิใ์บอนุญาตแก่ผูซ้ ือ้สว่นตวัเทา่น้ัน ไม่สามารถโอนสทิธิไ์ด ้และมขีอ้จ ากดัดงันี:้ 
A. เอกสาร: ผูซ้ ือ้สามารถท าซ า้ส าเนาเอกสารในจ านวนทีเ่หมาะสมส าหรบัการใชภ้ายในของผูซ้ ือ้ได ้

B. ซอฟทแ์วร:์ ผูซ้ ือ้สามารถด าเนินการหรอืใชง้านซอฟทแ์วรบ์นฮารด์แวรเ์ฉพาะทีส่ง่ไปยงัผูซ้ ือ้ แต่ผูซ้ ือ้ไม่สามารถคดัลอก แยก หรอืแปลง
ซอฟทแ์วรไ์ด ้ซอฟทแ์วรป์ระกอบดว้ยส่วนเสรมิของซอฟทแ์วรโ์อเพ่นซอรส์ ใบอนุญาตโอเพ่นซอรส์ทีใ่ชไ้ด ้(ระบใุนไฟลห์วัขอ้) ซึง่ไม่ใชใ่บอนุญาต
นี ้บงัคบัใชก้บัสว่นเสรมิของโอเพ่นซอรส์ดว้ย 
C. ไม่มสีทิธิห์รอืใบอนุญาตอืน่: ไม่มกีารใหห้รอืบง่บอกสทิธิห์รอืใบอนุญาตอืน่ และใบอนุญาตทีใ่หส้ทิธิอ์ย่างชดัแจง้ในสว่นนีค้อืใบอนุญาตของผู ้
ซ ือ้เทา่น้ัน ผูซ้ ือ้ไม่สามารถแปลง พยายามท าซอรส์โคด้ หรอืเปลีย่นกลไกของซอฟทแ์วร ์เวน้แต่ทีไ่ดร้บัอนุญาตอย่างชดัแจง้ตามกฏหมายทีบ่งัคบั
ใชเ้ทา่น้ัน ใบอนุญาตทีม่อบสทิธิใ์หผู้ซ้ ือ้ตามเงือ่นไขนีจ้ะยุตโิดยอตัโนมตัหิากผูซ้ ือ้ละเมดิหรอือนุญาตใหผู้อ้ ืน่ละเมดิเงือ่นไขใบอนุญาต 
การรบัประกนัฮารด์แวรแ์บบจ ากดัชว่งส าหรบัลกูคา้ธรุกจิ 

ฮารด์แวร ์(ไม่ใชซ่อฟทแ์วรห์รอืเอกสาร) ไดร้บัการรบัประกนัจาก REALWEAR ส าหรบัความช ารดุในคุณภาพงานหรอืวสัดุทีก่่อใหเ้กดิความ
ผดิปกตขิองการท างานฮารด์แวรภ์ายใตเ้งือ่นไขการใชง้านปกตสิ าหรบัการใชเ้พือ่การท างาน ธุรกจิ หรอืเชงิพาณิชย ์(รวมถงึตวัแทนของรฐั) 
ส าหรบัระยะเวลาหน่ึง (1) ปีส าหรบั HMT-1Z1 และสอง (2) ปีส าหรบั HMT-1 นับตัง้แต่วนัแรกทีซ่ ือ้ “เงือ่นไขการใชง้านปกต”ิ ทีใ่ช ้ณ ทีนี่ ้

หมายถงึการใชง้านและการปฏบิตัทิ ีส่อดคลอ้งกบัคู่มอืการใชง้าน REALWEAR ทีบ่งัคบัใช ้รวมถงึการอปัเดตและค าแนะน าทางเทคนิคของ 
REALWEAR ซึง่เกีย่วกบัฮารด์แวร ์การเยยีวยาจะมผีลภายใตก้ารรบัประกนัฮารด์แวรแ์บบจ ากดัชว่ง หากพบวา่ฮารด์แวรม์คีุณภาพหรอืวสัดุ
ช  ารดุ โดยจะไดร้บัการซอ่มแซม เปลีย่น หรอืคนืเงนิฮารด์แวรท์ีช่  ารดุตามราคาทีซ่ ือ้โดยดุลยพนิิจของ REALWEAR แต่เพยีงผูเ้ดยีว 
ขอ้ความปฏเิสธความรบัผดิชอบและการยกเวน้ของการรบัประกนั 
ไม่มขีอ้ความแสดงหรอืบง่บอกการรบัประกนั ค าอธบิายสนิคา้ หรอืการยืนยนัขอ้เท็จจรงิอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือไปจากทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ความการ
รบัประกนัจ ากดัชว่งดา้นบนส าหรบัฮารด์แวรห์รอืสนิคา้ทีม่าจากหรอืไดร้บัอนุมตัิจาก REALWEAR โดย REALWEAR ขอปฏเิสธความ
รบัผดิชอบส าหรบัการอา้งสทิธิท์ ีเ่กดิขึน้จากการใชง้านฮารด์แวรห์รอืสนิคา้ผดิวธิ ีการเลอืกฮารด์แวรห์รอืสนิคา้ทีไ่ม่เหมาะสม การตดิตัง้ฮารด์แวร ์
ทีไ่ม่เหมาะสม การปรบัแต่งฮารด์แวร ์การซอ่มแซม หรอืการใชง้านทีไ่ม่ถูกตอ้ง REALWEAR ขอปฏเิสธความรบัผดิชอบอย่างชดัแจง้ส าหรบัการ
รบัประกนัโดยปรยิายใด ๆ ต่อฮารด์แวรห์รอืสนิคา้ที:่ (i) IS สามารถวางตลาดได ้(ii) เหมาะส าหรบัวตัถุประสงคเ์ฉพาะ หรอื (iii) ไม่ฝ่าฝืนหรอืจะไม่
ละเมดิการคุม้ครองสทิธิข์องทรพัยส์นิทางปัญญา 
การรบัประกนัจ ากดัชว่งไม่มผีลกบัการช ารดุของฮารแ์วรท์ีเ่กดิจากการใชใ้นทางทีผ่ดิหรอืการใชท้ีไ่ม่ถูกตอ้ง และไม่มผีลกบัการช ารดุของ
ฮารด์แวรท์ีเ่กดิจากการใชอ้ปุกรณเ์สรมิไม่ไดร้บัรองหรอืขายจาก REALWEAR ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงแบตเตอร ี ่ซอฟทแ์วรภ์ายนอก ตวั
ชารจ์ การด์หน่วยความจ า หรอือปุกรณเ์สรมิอืน่ ๆ นอกจากนี ้การรบัประกนัจ ากดัชว่งไม่มผีลกบัฮารด์แวรท์ีถู่กเปิด ปรบัแต่ง ถอดและประกอบ 
หรอืเปลีย่นแปลง (รวมถงึการหลกีเลีย่งระบบป้องกนัการแทรกแซงอปุกรณ)์ หรอืฮารด์แวรท์ีไ่ดร้บัการซอ่มแซม ปรบัแต่งโดยบคุคลทีส่ามทีไ่ม่ได ้
รบัการรบัรองจาก REALWEAR รวมถงึฮารด์แวรท์ีบ่ดิเบอืนหรอืไม่สมบูรณจ์ากการก าจดัเคร ือ่งหมายการคา้ หมายเลขผลติภณัฑ ์หรอืตวับง่
บอกผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยกนั การรบัประกนัจ ากดัชว่งนีย้งัไม่มผีลกบัฮารด์แวรท์ีม่ีความเสยีหายทางกายภาพภายนอก ซ ึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง
การท ารว่ง การไหลเขา้ของน ้าหรอืของเหลวประเภทอืน่ทีเ่ป็นผลจากผูใ้ชง้านเอง  
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การรบัประกนัแบบจ ากดัชว่งและใบอนุญาตซอฟตแ์วร ์ต่อ 
 

การไม่ปฏบิตัติามค าแนะน าทีม่ใีนเอกสารแบบเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซ ึง่ทีอ่ยู่ในฮารด์แวรห์รอืทีจ่ดัหาใหโ้ดย REALWEAR ในภายหลงั ในรปูแบบ
ของคู่มอืหรอืค าแนะน าทางเทคนิคทีม่กีารอปัเดต วสัดุสิน้เปลอืงหรอือปุกรณเ์สรมิบางอย่างทีม่าพรอ้มฮารด์แวรห์รอืขายแยกโดย REALWEAR 

(เชน่ แบตเตอร ีห่รอืเคสนุ่ม) อยู่ภายใตเ้งือ่นไขการรบัประกนัทีแ่ตกต่างกนั ซ ึง่ระบไุวล้่วงหนา้ในสว่น “C” ดา้นลา่ง 
การรบัประกนัจ ากดัชว่งมอบใหส้ าหรบัผูซ้ ือ้แรกเทา่น้ันและไม่สามารถโอนสทิธิไ์ด ้เวน้แต่จะทีม่กีารอนุญาตตามกฏหมาย 
ขอ้จ ากดัของการรบัผดิและการเยยีวยา 
REALWEAR ขอปฏเิสธความรบัผดิชอบอย่างชดัแจง้ส าหรบัการรบัผดิใด ๆ ต่อความเสยีหายทีต่ามมา ค่าเสยีหายอนัเน่ืองมาจากการผดิสญัญา 
ค่าเสยีหายพเิศษ ค่าเสยีหายเชงิลงโทษ หรอืค่าเสยีหายเชงิลงทณัฑ ์ซ ึง่รวมถงึการสญูเสยีผลประโยชน ์การสญูเสยีโอกาสทางธรุกจิ การสญูเสยี
ขอ้มูล และการสญูเสยีความคาดหวงัทางธรุกจิ การรบัผดิของ REALWEAR ในทกุกรณีมขีอบเขตจ ากดั และไม่เกนิราคาซ ือ้ของฮารด์แวรท์ี ่

น ามาอา้งสทิธิ ์ในกรณีทีก่ฏหมายในทอ้งทีห่า้มมใิหป้ฏเิสธความรบัผดิชอบของการรบัประกนัโดยปรยิาย ระยะเวลาของการรบัประกนัโดยปรยิาย
ตอ้งไม่เกนิหน่ึง (1) ปีนับตัง้แต่วนัทีซ่ ือ้ ขอ้จ ากดั ขอ้ยกเวน้ และการปฏเิสธความรบัผดิชอบในเงือ่นไขนีม้ผีลใชก้บัการอา้งสทิธิต์่อความเสยีหาย ไม่
วา่จะอา้งองิในสญัญา การรบัประกนั ความรบัผดิโดยเครง่ครดั ความประมาทเลนิเลอ่ การละเมดิ หรอือืน่ ๆ ขอ้จ ากดัความรบัผดิเหลา่นีย้อมรบัใหม้ี
การจดัสรรความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ในสว่นการพจิารณาส าหรบัการขายฮารด์แวรห์รอืสนิคา้ REALWEAR แก่ผูใ้ช ้และมผีลบงัคบัใชถ้งึแมว้่ามคีวาม
ลม้เหลวของวตัถุประสงคห์ลกัของการเยยีวยาทีจ่ ากดั และแม ้REALWEAR ไดแ้จง้ถงึความเป็นไปไดข้องความรบัผดิดงักลา่วไวแ้ลว้ 

A. วธิรีบับรกิารการรบัประกนั: 
i. ก่อนเร ิม่ข ัน้ตอนการรบัประกนั โปรดดู “ค าถามทีพ่บบอ่ย” ใน https://www.realwear.com/faq 
ii. หาก FAQ ไม่สามารถแกปั้ญหาใหคุ้ณได ้โปรดสง่ “ค าขอรบัความชว่ยเหลอื” ออนไลนไ์ดท้ี ่https://www.realwear.com/contact-us 

iii. ก่อนสง่ฮารด์แวรไ์ปยงั RealWear เพือ่รบับรกิาร โปรดเก็บส าเนาขอ้มูลทีคุ่ณตอ้งการบนัทกึ และลบสิง่ทีคุ่ณเห็นวา่เป็นความลบั RealWear 
จะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้มูลของคุณและอาจลบขอ้มูลทิง้  
B. ความรบัผดิชอบของ RealWear: 

i. หลงัจากทีส่ง่ฮารด์แวรข์องคุณกลบัไปยงั RealWear (เสยีค่าใชจ้า่ยดว้ยตนเอง เวน้แต่ RealWear จะตอ้งจา่ยตามฏหมายทีบ่งัคบัใช)้ 
RealWear จะด าเนินการตรวจสอบ 

ii. ภายใตดุ้ลยพนิิจของ RealWear แต่เพยีงผูเ้ดยีว หากเห็นวา่: (a) การช ารดุของวสัดุหรอืคุณภาพท าใหฮ้ารด์แวรท์ างานผดิปกตริะหว่างชว่ง
การรบัประกนัภายใตเ้งือ่นไขการใชง้านปกต ิและ (b) ไม่มขีอ้ความปฏเิสธความรบัผดิชอบและการยกเวน้ใดมผีลบงัคบัใช ้ดงัน้ัน RealWear จะ
ซอ่มหรอืเปลีย่นฮารด์แวร ์หรอืคนืเงนิตามราคาซ ือ้ใหแ้ก่คุณ (ตามตวัเลอืกทีม่)ี การซอ่มอาจใชอ้ะไหลใ่หม่หรอือะไหล่ทีซ่อ่ม และการเปลีย่น
ฮารด์แวรอ์าจเปลีย่นเป็นอะไหลท่ีร่ะบขุา้งตน้  
iii. หลงัจากการซอ่มแซมหรอืการเปลีย่น ฮารด์แวรข์องคุณจะอยู่ภายใตก้ารรบัประกนัฮารด์แวรจ์ ากดัชว่งทีเ่พิม่ (a) ระยะเวลาการรบัประกนัเดมิที่

เหลอือยู่ หรอืระยะ (b) เกา้สบิหา้ (95) วนัหลงัจากที ่RealWear สง่ฮารด์แวรท์ีไ่ดร้บัการซอ่มแซมหรอืเปลีย่นคืนใหแ้ก่คุณ ตามกฏหมายทีบ่งัคบั
ใช ้ระยะเวลาการรบัประกนัเดมิจะขยายเวลาออกไปเทา่กบัเวลาทีฮ่ารด์แวรข์องคุณอยู่ในการดูแลของ RealWear  
iv. หากฮารด์แวรท์ างานผดิปกตหิลงัจากหน่ึง (1) ปีส าหรบั HMT-1Z1 หรอืสอง (2) ปีส าหรบั HMT-1 หรอืหลงัการรบัประกนัจ ากดัชว่งหมดอายุ 
ทาง RealWear จะไม่มอบการรบัประกนัใด ๆ ท ัง้สิน้ หลงัจากการรบัประกนัหมดอายุ RealWear อาจเก็บค่าธรรมเนียมกบัคุณส าหรบัการวนิิจฉัย
และการใหบ้รกิารแกปั้ญหาฮารด์แวรข์องคุณ  
C. อปุกรณเ์สรมิและอะไหล่สิน้เปลอืง: 
i. อปุกรณเ์สรมิแบรนด ์RealWear ครอบคลมุอยู่ภายใตก้ารรบัประกนัฮารด์แวรจ์ ากดัชว่ง ซ ึง่ระบไุวว้า่แบตเตอร ีแ่ละเคสนุ่ม HMT-1 รบัประกนัเกา้
สบิ (90) วนัเท่าน้ัน แบตเตอร ี ่HMT-1Z1 รบัประกนัหน่ึง (1) ปี ส่วนอะไหล่สิน้เปลอืงและอปุกรณเ์สรมิ เชน่ แผ่นโฟม สายคาด ตวัล็อกหมวก
นิรภยั เป็นตน้ ไม่รวมอยู่ในการรบัประกนั 
กฏหมายทีบ่งัคบัใชเ้ร ือ่งการระงบัขอ้พพิาท  

A. การอนุญาโตตุลาการ: ขอ้พพิาทใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ตกลงนี ้ซ ึง่รวมถงึการอา้งสทิธิภ์ายใตก้ารรบัประกนัจ ากดัชว่งทีร่ะบขุา้งตน้ (“ขอ้พพิาท”) 

จะระงบัโดยการมผีลผูกมดักบัอนุญาโตตุลาการตามขอ้บงัคบัอนุญาโตตุลาการเชงิพาณิชยใ์ชอ้ยู่ในปัจจบุนัของสมาคมอนุญาโตตุลาการของ
สหรฐัอเมรกิา (“ขอ้บงัคบั AAA”) ขอ้ความทีป่รากฏอยู่ เนือ้หา (รวมถงึเอกสารและขอ้มูลทัง้หมดทีส่ง่ใหอ้นุญาโตตุลาการ) และการตดัสนิของ
อนุญาโตตุลาการถอืเป็นขอ้มูลลบั อนุญาโตตุลาการจะเป็นตวัแทนทีถู่กตอ้งตามกฏหมายพจิารณาคดทีีเ่ป็นกลางหรอืผูพ้พิากษาทีเ่กษยีณอายุ
ซ ึง่มปีระสบการณใ์นกรณีปัญหาทีค่ลา้ยกนัและไดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินการพิจารณาตามขอ้บงัคบั AAA อนุญาโตตุลาการจะตอ้งยอมรบัเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรทีจ่ะรกัษาความลบัของการอนุญาโตตุลาการ การอนุญาโตตุลาการควบคุมโดยพระราชบญัญตัอินุญาโตตุลาการแหง่สหพนัธรฐั 
9 U.S.C. §§1 et seq. คูค่วามซ ึง่ชนะคดจีะมสีทิธิไ์ดร้บัการเยยีวยาค่าอนุญาโตตุลาการ  
(รวมค่าตวัแทนทีถู่กตอ้งตามกฏหมายตามความเหมาะสม) ค าช ีข้าดของอนุญาโตตุลาการจะระบขุอ้สญัญาส าหรบัการเยยีวยานี ้ค าช ีข้าดของ
อนุญาโตตุลาการจะมผีลผูกมดัและเป็นทีส่ ิน้สดุ ศาลทีม่เีขตอ านาจตามกฎหมายสามารถเขา้รว่มการพพิากษาค าช ีข้าดได ้การอนุญาโตตุลาการ
จะจดัขึน้เป็นภาษาองักฤษที ่แวนคูเวอร ์รฐัวอชงิตนั 

B. กฏหมายทีบ่งัคบัใช:้ ขอ้ตกลงนีบ้งัคบัใชโ้ดยกฏหมายสารบญัญตัขิองรฐัวอชงิตนัและจะใชใ้นอนุญาโตตุลาการ ซ ึง่ไม่รวมถงึขอ้ขดัแยง้ของ
อาชญาบท อนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยสญัญาส าหรบัระหวา่งประเทศ  
การรบัประกนัแบบจ ากดัชว่งและใบอนุญาตซอฟตแ์วร ์ต่อ 
 

การขายสนิคา้ไม่รวมอยู่ในขอ้ตกลงนี ้การอา้งสทิธิจ์ะตอ้งถูกน าขึน้มาภายในหน่ึง (1) ปีตัง้แต่วนัทีท่ ีอ่า้งสทิธิ ์มเิชน่น้ันการอา้งสทิธิจ์ะหมดอายุ
ความถาวร 

C. การสละสทิธิใ์นการฟ้องรอ้งด าเนินคดแีบบกลุม่: กระบวนการพจิารณาทัง้หมดจะถูกด าเนินการเป็นรายบคุคลแต่เพยีงผูเ้ดยีวเทา่น้ัน จะไม่มกีาร
รวมการใชอ้นุญาโตตุลาการโดยไม่ไดร้บัการยินยอมทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้ของทกุฝ่ายไปยงัอนุญาโตตุลาการหรอืกระบวนพจิารณาที่

https://www.realwear.com/faq
https://www.realwear.com/contact-us
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ไดร้บัผลกระทบทัง้หมด หา้มมใิหเ้พ่งเล็งขอ้พพิาททีไ่ดย้นิในกระบวนพจิารณา การด าเนินคดที ัว่ไปโดยตวัแทนเอกชน หรอืในกระบวนการอืน่ทีคุ่ณ
ด าเนินการหรอืวางแผนด าเนินการในนามตวัแทน 
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