Polecenia głosowe HPE VRG HMT1
Polecenia HPE MyRoom/VRG HMT-1
OGÓLNE
HPE VRG Włącza wizualną pomoc zdalną HPE.
Przejdź wstecz Przechodzi do poprzedniego ekranu.
Zamknij okno dialogowe Zamyka okno dialogowe.
Prześlij dzienniki Przesyła pliki dzienników VRG w celu uzyskania
pomocy technicznej.
Wyjdź z VRG Zamyka aplikację VRG.
Menu Aplikacje Otwiera menu z trzema liniami.
Menu Więcej Otwiera menu z trzema kropkami.
Zamknij menu Zamyka aktualnie wyświetlone menu.
OKNO DIALOGOWE INFORMACJE
Pokaż okno informacji Wyświetla okno dialogowe Informacje.
Zamknij okno dialogowe Zamyka okno dialogowe Informacje.
WIDOK LISTY POKOJÓW
Aby zalogować się do określonego pokoju z listy wyświetlonych pokojów,
wypowiedz nazwę lub numer pokoju.
Zaloguj przy użyciu klucza Użyj klucza, aby zalogować się w pokoju.
CZAT
Włącz/wyłącz czat Wyświetla lub wyłącza widok czatu.
Włącz/wyłącz tłumaczenie Włącza lub wyłącza tłumaczenie tekstu.
POKÓJ — APARAT
Zamień aparat Przełącza do następnego aparatu.
Włącz/wyłącz aparat Włącza/wyłącza aparat.
Otwórz dodatkowe opcje aparatu Rozwija pasek narzędzi wideo po
włączeniu aparatu.
Zamknij dodatkowe opcje aparatu Zwija pasek narzędzi wideo po
włączeniu aparatu.
Włącz/wyłącz rozdzielczość Włącza niską/wysoką rozdzielczość.
Wykonaj migawkę Wykonuje migawkę przy użyciu aparatu.
Włącz/wyłącz rozmiar migawki Włącza normalny/maksymalny rozmiar
migawki.
Włącz/wyłącz latarkę Włącza/wyłącza latarkę.
Poziom powiększenia 1–5 Stopniowo zwiększa widok aparatu.

POKÓJ — OGÓLNE
Włącz/wyłącz mikrofon Włącza/wyłącza mikrofon.
Poziom mikrofonu 25/50/75/100 Zwiększa poziom mikrofonu.
Włącz/wyłącz głośnik Włącza/wyłącza głośnik.
Następne wyjście audio Przełącza wyjścia audio: Automatyczne,
Słuchawka, Głośnik telefonu lub Bluetooth.
Następny widok Wyświetla następną miniaturę w trybie
pełnoekranowym.
Wygeneruj klucz Tworzy szybki klucz umożliwiający zaproszenie innych
użytkowników do pokoju.
Zamknij zawartość Zamyka bieżącą stronę z zawartością.
Wyjdź z pokoju Zamyka bieżący pokój i wraca do widoku listy pokojów.
POKÓJ — USTAWIENIA
Włącz/wyłącz dzwonek Zmienia dzwonek dla przychodzących
wiadomości czatu.
Włącz/wyłącz rozdzielczość Włącza niską/wysoką rozdzielczość.
Włącz/wyłącz stan sieci Włącza/wyłącza wyświetlanie wskaźników
stanu sieci.
Zamknij ustawienia Zamyka okno dialogowe ustawień.
OKNO DIALOGOWE USTAWIENIA
Otwórz ustawienia Otwiera okno dialogowe ustawień.
Dźwięk dzwonka czatu Włącza/wyłącza dzwonek.
Następne wyjście audio Przełącza wyjścia audio: Automatyczne,
Słuchawka, Głośnik telefonu lub Bluetooth.
Pokaż stan sieci Włącza/wyłącza wyświetlanie ustawień stanu.
Wideo HD Włącza niską/wysoką rozdzielczość.
Rozszerzone opcje aparatu Włącza/wyłącza zaawansowane możliwości
aparatu.
Maks. rozdzielczość migawki Włącza/wyłącza maksymalną
rozdzielczość kamery.
Tłumacz czat Włącza tłumaczenie tekstu.
Czas trwania komunikatu Zmienia czas wyświetlania komunikatu na
ekranie: 3, 5, 10, 15, 20 i 30 sekund.
Zamknij ustawienia Zamyka okno dialogowe ustawień.
POKÓJ — LISTA ZADAŃ
Poprzedni krok Przechodzi do poprzedniego kroku.
Następny krok Przechodzi do następnego kroku.

Polecenia RealWear HMT-1
POLECENIA OGÓLNE
Przejdź do ekranu głównego Przechodzi do ekranu głównego.
Przejdź wstecz Przechodzi do poprzedniego ekranu.
Moje elementy sterujące Przechodzi do panelu sterowania systemem.
Wycisz mikrofon Tymczasowo wycisza mikrofon.
Moje powiadomienia Otwiera sekcję Powiadomienia.
Wyświetl ostatnie aplikacje Otwiera aplikacje działające w tle.
Wyłącz wszystkie Zamyka wszystkie otwarte aplikacje.
Wyświetl pomoc Wyświetla okno podręczne zawierające pomoc dotyczącą
poleceń.
Strona w
Strona w
Strona w
Strona w

górę Przechodzi o jedną stronę w górę.
dół Przechodzi o jedną stronę w dół.
lewo Przechodzi o jedną stronę w lewo.
prawo Przechodzi o jedną stronę w prawo.

Zrób zdjęcie Robi zdjęcie i zapisuje je jako plik JPEG w folderze Moje
zdjęcia.
Rozpocznij nagrywanie Rozpoczyna nagrywanie wideo.
Zatrzymaj nagrywanie Zatrzymuje trwające nagrywanie wideo.
Automatyczne/ręczne ogniskowanie Włącza tryb automatycznego lub
ręcznego ogniskowania aparatu. Domyślnie aparat działa w trybie
automatycznego ogniskowania. Aby przełączyć w tryb ręcznego
ogniskowania, powiedz Ręczne ogniskowanie. Po włączeniu trybu
ręcznego ogniskowania wyświetlana jest ramka z czterema narożnikami
oraz symbol M w prawym dolnym rogu ekranu, co sygnalizuje działanie
aparatu w tym trybie.
Włącz/wyłącz latarkę Włącza/wyłącza latarkę.

BEZDOTYKOWA KLAWIATURA WIRTUALNA
Akceptuj Akceptuje wprowadzone informacje.
Spacja Wstawia pojedynczą spację.
Backspace Usuwa ostatni znak.
Skasuj tekst Kasuje tekst w polu wprowadzania.
FUNKCJE KAMERY
Wielkie litery Używa wielkich liter.
Poziom powiększenia 1–5 Powiększa widok z aparatu.
Małe litery Używa małych liter.
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Dyktowanie Włącza dyktowanie i przechodzi w tryb rozpoznawania mowy.
Skanuj kod Skanuje kod QR.
Poziom powiększenia 1–5 Ustawia poziom powiększenia.
Wszystkie symbole Przełącza do klawiatury symboli.
Przełącz tryb Przełącza tryb pojedynczego wprowadzania oraz kilku
alfabetów.
Litera [wypowiedz literę]. Na przykład, aby wpisać XYZ, powiedz: Litera
XYZ.
NAWIGACJA W DOKUMENCIE
Poziom powiększenia 1–5 Powiększa widok dokumentu.
Zamroź dokument Uniemożliwia przewijanie dokumentu.
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Kontroluj dokument Wyłącza zamrożenie i umożliwia przewijanie
dokumentu.
Przejdź do strony 1, 2… Przewija do wybranej strony.
Następna strona/Poprzednia strona Przewija do następnej/poprzedniej
strony.
Moje zakładki Wyświetla zapisane aktualnie w urządzeniu zakładki dla
otwartego dokumentu.
Dodaj zakładkę Dodaje wybraną stronę jako zakładkę w celu ułatwienia
dostępu.
Usuń zakładkę Usuwa zakładkę ustawioną dla wybranej strony. Aby usunąć
zakładkę, przejdź do danej strony i powiedz: Usuń zakładkę
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