Comandos de voz do HPE VRG
HMT-1
Comandos do HPE MyRoom/VRG HMT-1
GERAL
HPE VRG Abre o HPE Visual Remote Guidance.
Voltar Volta para a tela anterior.
Fechar diálogo Fecha todas as caixas de diálogo pop-up.
Carregar logs Carrega arquivos de log do VRG para suporte.
Sair do VRG Sai do aplicativo VRG.
Menu Aplicativo Abre o menu de três linhas.
Menu Mais Abre o menu de três linhas.
Fechar menu Fecha o menu sendo exibido.
CAIXA DE DIÁLOGO SOBRE
Mostrar Sobre Mostra a caixa de diálogo Sobre.
Fechar diálogo Fecha a caixa de diálogo Sobre.
EXIBIÇÃO DA LISTA DE SALAS
Para entrar em uma sala específica da lista de salas exibidas, diga o
nome ou o número da sala.
Entrar com chave Use uma chave para entrar na sala.
BATE-PAPO
Trocar bate-papo Apresenta ou remove a exibição do bate-papo.
Trocar tradução Ativa/desativa a tradução de textos.
SALA – CÂMERA
Mudar câmera Alterna para a câmera seguinte.
Trocar câmera Ativa/desativa a câmera.
Abrir Câmera mais Expande a barra de ferramentas de vídeo, quando a
Câmera está habilitada.
Fechar Câmera mais Recolhe a barra de ferramentas de vídeo, quando
a Câmera está habilitada.
Trocar resolução Diminui/aumenta a resolução.
Tirar instantâneo Obtém um instantâneo com a câmera.
Alternar tamanho do instantâneo Alterna o tamanho do instantâneo
entre Normal/Máximo.
Trocar flash Ativa/desativa o flash.
Nível de zoom 1-5 Aumenta incrementalmente a imagem da câmera.

SALA – GERAL
Trocar microfone Ativa/desativa o microfone.
Microfone nível 25/50/75/100 Aumenta o nível do microfone.
Trocar alto-falante Ativa/desativa o alto-falante.
Próxima saída de áudio Alterna entre Automático, Padrão, Viva-voz ou
Bluetooth, para saída de áudio.
Próxima visualização Traz a próxima visualização da miniatura para o
modo de tela inteira.
Gerar chave Cria uma chave rápida para convidar outros usuários.
Fechar conteúdo Fecha a página de conteúdo atual.
Sair da sala Fecha a sala atual e volta para a exibição da lista de salas.
SALA – CONFIGURAÇÕES
Trocar toque Modifica o toque para o recebimento de mensagens de
bate-papo.
Trocar resolução Diminui/aumenta a resolução.
Trocar integridade da rede Liga e desliga a exibição de métricas de
integridade da rede.
Fechar configurações Fecha a caixa de diálogo de configurações.
CAIXA DE DIÁLOGO DE CONFIGURAÇÕES
Abrir configurações Abre a caixa de diálogo de configurações.
Reproduzir som de bate-papo Ativa/desativa o toque.
Próxima saída de áudio Alterna entre Automático, Padrão, Viva-voz ou
Bluetooth, para saída de áudio.
Mostrar integridade de rede Ativa/desativa as configurações de
integridade.
Vídeo HD Alterna a resolução entre baixa/alta.
Câmera aperfeiçoada Ativa/desativa as capacidades avançadas da
câmera.
Resolução máx. instantâneo Ativa/desativa a resolução máxima da
câmera.
Traduzir conversa Ativa/desativa a tradução de textos.
Duração da mensagem Muda a duração da mensagem na tela entre 3,
5, 10, 15, 20 e 30 segundos.
Fechar configurações Fecha a caixa de diálogo de configurações.
SALA – LISTA DE TAREFAS
Etapa anterior Volta para a etapa anterior.
Próxima etapa Passa para a próxima etapa.

Comandos do RealWear HMT-1
COMANDOS GLOBAIS
Ir para tela inicial Vai para a Tela inicial.
Voltar Volta para a tela anterior.
Meus controles Navega para o painel de controle do sistema.
Silenciar microfone Silencia o microfone temporariamente.
Minhas notificações Abre a seção de notificações.
Mostrar Aplicativos recentes Abre os aplicativos sendo executados em
segundo plano.
Descartar todos Fecha todos os aplicativos abertos.
Mostrar ajuda Exibe a janela pop-up com ajuda para os comandos.

Tirar foto Tira uma foto e a salva na pasta Minhas fotos como um arquivo
JPEG.
Começar gravação Começa a gravar um vídeo.
Parar gravação Para a gravação do vídeo em andamento.
Foco automático/Foco manual Configura a câmera para o modo de foco
automático ou foco manual. Por padrão, a câmera é configurada para o
modo automático. Para alternar para o foco manual diga Foco manual. Se
o Foco manual estiver Ativado, um M aparecerá entre colchetes no canto
inferior direito da tela do visor, para indicar que a câmera está no modo de
foco manual.
Troca lanterna Acende/apaga a lanterna.

TECLADO VIRTUAL HANDS-FREE
Aceitar Aceita as informações inseridas.
Barra de espaço Insere um único espaço.
Apagar Apaga o último caractere.
Limpar texto Limpa o texto da caixa de entrada.
Ativar maiúsculas Usa letras maiúsculas.
FUNÇÕES DA CÂMERA
Desativar maiúsculas Usa letras minúsculas.
Zoom nível 1-5 Aplica o zoom na exibição da câmera.
Ditado Ativa o ditado e insere texto com reconhecimento da fala.
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Página acima Navega para uma página acima.
Página abaixo Navega para uma página abaixo.
Página à esquerda Navega para uma página à esquerda.
Página à direita Navega para uma página à direita.

Ler código Lê o código QR.
Zoom nível 1-5 Define o nível de zoom.
Todos os símbolos Muda para o teclado de símbolos.
Alternar modo Alterna entre única entrada e vários alfabetos.
Letra [seguida pela letra]. Por exemplo, para digitar XYZ, diga Letra XYZ.
NAVEGAÇÃO DE DOCUMENTOS
Zoom nível 1-5 Aplica o zoom no tamanho de exibição do documento.
Congelar documento Impede a rolagem do documento.
Controlar documento Descongela e permite a rolagem do documento.

Junho 2020

Ir para a página 1, 2… Rola para a página especificada.
Próxima página/Página anterior Rola para a página seguinte/anterior.
Meus favoritos Exibe os favoritos salvos atualmente no dispositivo para o
documento aberto.
Adicionar favorito Adiciona uma página desejada como um favorito para
fácil acesso.
Excluir favorito Exclui o favorito configurado para uma página desejada.
Para excluir um favorito, você deve ir para aquela página e dizer Excluir
favorito
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