ี ง
HPE VRG HMT-1 คําสงั่ เสย
คําสง่ ั ของ HPE MyRoom/VRG HMT-1
ทว่ ั ไป
HPE VRG เปิ ด HPE Visual Remote Guidance
นําทางย้อนกล ับ กลับไปยังหน ้าจอก่อนหน ้า
ปิ ดกล่องโต้ตอบ ปิ ดกล่องโต ้ตอบป็ อปอัพ
อ ัปโหลดบ ันทึก อัปโหลดไฟล์บันทึกเหตุการณ์ VRG สําหรับฝ่ ายสนับสนุน
ออกจาก VRG ออกจากแอพพลิเคชัน VRG
เมนูแอพพลิเคช ัน เปิ ดเมนูสามบรรทัด
เมนูเพิม
่ เติม เปิ ดเมนูสามจุด
ปิ ดเมนู ปิ ดเมนูทแ
ี่ สดงผลในปั จจุบัน
กล่องโต้ตอบ เกีย
่ วก ับ
แสดงเกีย
่ วก ับ แสดงกล่องโต ้ตอบ เกีย
่ วกับ
ปิ ดกล่องโต้ตอบ ปิ ดกล่องโต ้ตอบ เกีย
่ วกับ
่ ห้อง
มุมมองรายชือ
่ ห ้องทีแ
่ หรือหมายเลขห ้อง
หากต ้องการเข ้าห ้องทีอ
่ ยูใ่ นรายชือ
่ สดง ให ้พูดชือ
ป้อนด้วยคีย ์ ใช ้คียใ์ นการเข ้าห ้อง
แชท
สล ับแชท เปิ ดหรือลบมุมมองแชท
สล ับคําแปล เปิ ด/ปิ ดการแปลข ้อความ
ห้อง – กล้อง
แลกเปลีย
่ นกล้อง สลับไปยังกล ้องถัดไป
สล ับกล้อง เปิ ด/ปิ ดกล ้อง
เปิ ดกล้องเพิม
่ เติม ขยายแถบเครือ
่ งมือวิดโี อเมือ
่ เปิ ดใช ้งานกล ้อง
ปิ ดกล้องเพิม
่ เติม ย่อแถบเครือ
่ งมือวิดโี อเมือ
่ เปิ ดใช ้งานกล ้อง
สล ับความละเอียด สลับความละเอียดตํา่ /สูง
ถ่ายสแน็ ปช็ อต ถ่ายภาพสแน็ ปช็อต
สล ับขนาดสแน็ ปช็ อต สลับขนาดสแน็ ปช็อตระหว่างปกติ/สูงสุด
สล ับแฟลช เปิ ด/ปิ ดแฟลช
ระด ับการซูม 1-5 ขยายมุมมองกล ้องทีละระดับ

คําสง่ ั ของ RealWear HMT-1
คําสง่ ั ส่วนกลาง
นําทางไปหน้าหล ัก นํ าทางไปยังหน ้าจอหลัก
นําทางย้อนกล ับ นํ าทางไปยังหน ้าจอก่อนหน ้า
การควบคุมของฉ ัน นํ าทางไปยังแผงควบคุมของระบบ
ปิ ดเสียงไมโครโฟน ปิ ดเสียงไมโครโฟนชัว่ คราว
การแจ้งเตือนของฉ ัน เปิ ดส่วนการแจ ้งเตือน
แสดงแอพพลิเคช ันล่าสุด เปิ ดแอพพลิเคชันทีร่ ันอยูใ่ นพืน
้ หลัง
ปิ ดทงหมด
ั้
ปิ ดแอพพลิเคชันทีเ่ ปิ ดอยูท
่ งั ้ หมด
แสดงวิธใี ช้ แสดงหน ้าต่างป็ อปอัพทีแ
่ นะนํ าวิธใี ช ้งานคําสัง่
้ นํ าทางขึน
เลือ
่ นหน้าขึน
้ ด ้านบนหนึง่ หน ้า
เลือ
่ นหน้าลง นํ าทางลงด ้านล่างหนึง่ หน ้า
เลือ
่ นหน้าซ้าย นํ าทางไปด ้านซ ้ายหนึง่ หน ้า
เลือ
่ นหน้าขวา นํ าทางไปด ้านขวาหนึง่ หน ้า
ฟังก์ช ันกล้อง
ระด ับการซูม 1-5 ซูมมุมมองกล ้อง
ถ่ายภาพ ถ่ายภาพแล ้วบันทึกลงโฟลเดอร์ ภาพถ่ายของฉั น เป็ นไฟล์ JPEG
เริม
่ ต้นการบ ันทึก เริม
่ ต ้นการบันทึกวิดโี อ
หยุดการบ ันทึก หยุดการบันทึกวิดโี อทีด
่ ําเนินการอยู่
ออโต้โฟก ัส / แมนนวลโฟก ัส ตัง้ ค่ากล ้องเป็ นโหมดออโต ้โฟกัส หรือแมนนวลโฟกัส
ตามค่าเริม
่ ต ้น กล ้องจะถูกตัง้ ค่าเป็ นโหมดออโต ้โฟกัส
หากต ้องการสลับเป็ นแมนนวลโฟกัส ให ้พูดว่า แมนนวลโฟก ัส
หากเปิ ดแมนนวลโฟกัสไว ้ จะมีวงเล็บเหลีย
่ มอยูท
่ ม
ี่ ม
ุ ทัง้ สี่ พร ้อมตัว M
บริเวณมุมขวาล่างของหน ้าจอแสดงผล เพือ
่ ระบุวา่ ขณะนีก
้ ล ้องอยูใ่ นโหมดแมนนวล
มิถน
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ห้อง – ทว่ ั ไป
สล ับไมโครโฟน เปิ ด/ปิ ดไมโครโฟน
ระด ับไมโครโฟน 25/50/75/100 เพิม
่ ระดับไมโครโฟน
สล ับลําโพง เปิ ด/ปิ ดลําโพง
เอาท์พท
ุ เสียงถ ัดไป สลับวนเอาท์พุทเสียงระหว่าง อัตโนมัต ิ หูฟัง ลําโพง หรือ
Bluetooth
มุมมองถ ัดไป เปิ ดมุมมองภาพขนาดย่อถัดไปในโหมดเต็มจอ
สร้างคีย ์ สร ้างคียด
์ ว่ นสําหรับเชิญผู ้ใช ้เข ้าห ้อง
้ หา ปิ ดหน ้าเนือ
ปิ ดเนือ
้ หาปั จจุบัน
่ ห ้อง
ออกจากห้อง ปิ ดห ้องปั จจุบัน แล ้วกลับไปยังมุมมองรายชือ
ห้อง – การตงค่
ั้ า
สล ับริงโทน เปลีย
่ นริงโทนข ้อความแชทขาเข ้า
สล ับความละเอียด สลับความละเอียดตํา่ /สูง
สล ับสถานะเครือข่าย เปิ ด/ปิ ดการแสดงผลเมตริกสถานะเครือข่าย
ปิ ดการตงค่
ั้ า ปิ ดกล่องโต ้ตอบการตัง้ ค่า
กล่องโต้ตอบการตงค่
ั้ า
เปิ ดการตงค่
ั้ า เปิ ดกล่องโต ้ตอบการตัง้ ค่า
เสียงกริง่ สลับริงโทน
เอาท์พท
ุ เสียงถ ัดไป สลับวนเอาท์พุทเสียงระหว่าง อัตโนมัต ิ หูฟัง ลําโพง หรือ
Bluetooth
แสดงสถานะเครือข่าย เปิ ด/ปิ ดการตัง้ ค่าสถานะ
วิดโี อ HD สลับความละเอียดตํ่า/สูง
กล้องขนสู
ั้ ง เปิ ด/ปิ ดความสามารถกล ้องขัน
้ สูง
ความละเอียดสแน็ ปช็ อตสูงสุด เปิ ด/ปิ ดความละเอียดสูงสุดของกล ้อง
แปลแชท สลับการแปลข ้อความ
ระยะเวลาของข้อความ เปลีย
่ นระยะเวลาข ้อความบนหน ้าจอระหว่าง 3, 5, 10,
15, 20 และ 30 วินาที
ปิ ดการตงค่
ั้ า ปิ ดกล่องโต ้ตอบการตัง้ ค่า
ห้อง – รายการงาน
ขนตอนก่
ั้
อนหน้า ย ้ายไปยังขัน
้ ตอนก่อนหน ้า
ขนตอนถ
ั้
ัดไป ย ้ายไปยังขัน
้ ตอนถัดไป

เปิ ด/ปิ ดไฟฉาย เปิ ด/ปิ ดไฟฉาย
แป้นพิมพ์แฮนด์ฟรีเสมือน
ยอมร ับ ยอมรับข ้อมูลทีป
่ ้ อน
สเปซบาร์ เว ้นวรรคหนึง่ ครัง้
แบ็ คสเปซ ลบอักขระล่าสุด
ลบข้อความ ลบข ้อความในช่องอินพุท
เปิ ดแค็ป ใช ้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
ปิ ดแค็ป ใช ้ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก
เขียนตามคําบอก เปิ ดใช ้งานการเขียนตามคําบอก
เพือ
่ ป้ อยข ้อความด ้วยการจํ าแนกเสียงพูด
สแกนโค้ด สแกนคิวอาร์โค ้ด
ระด ับการซูม 1-5 ตัง้ ค่าระดับการซูม
ั ลักษณ์
ส ัญล ักษณ์ทงหมด
ั้
สลับไปใช ้แป้ นพิมพ์สญ
สล ับโหมด สลับระหว่างการป้ อนทีละตัวอักษรและทีละหลายตัวอักษร
่ ต ัวอ ักษร] เช่น หากต ้องการพิมพ์ XYZ ให ้พูดว่า ตัวอักษร XYZ
ต ัวอ ักษร [พูดชือ
การนําทางในเอกสาร
ระด ับการซูม 1-5 ซูมขนาดมุมมองเอกสาร
ตรึงเอกสาร ป้ องกันไม่ให ้เลือ
่ นเอกสาร
ควบคุมเอกสาร ยกเลิกการตรึง และเปิ ดใช ้งานการเลือ
่ นเอกสาร
ไปทีห
่ น้า 1, 2… เลือ
่ นไปยังหน ้าทีก
่ ําหนด
หน้าถ ัดไป/หน้าก่อนหน้า เลือ
่ นไปยังหน ้าถัดไป/หน ้าก่อนหน ้า
บุก
๊ มาร์กของฉ ัน แสดงบุก
๊ มาร์กของเอกสารทีเ่ ปิ ดอยู่ ทีบ
่ ันทึกไว ้ในอุปกรณ์ในปั จจุบัน
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เพิม
่ บุก
๊ มาร์ก เพิม
่ หน ้าทีต
่ ้องการลงในบุก
๊ มาร์ก
เพือ
่ ให ้สามารถเข ้าใช ้งานได ้สะดวกขึน
้

มิถน
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ลบบุก
๊ มาร์ก ลบบุ๊กมาร์กทีต
่ ัง้ ค่าไว ้ในหน ้าทีต
่ ้องการใช ้งาน หากต ้องการลบบุก
๊ มาร์ก
คุณจะต ้องไปทีห
่ น ้านั น
้ แล ้วพูดว่า ลบบุก
๊ มาร์ก
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