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HMT-1 KÄYTTÖOHJE 
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LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN: 

 

 

� Realwear HMT-1 laite käynnistyy ja sammuu laitteen sivulla 

olevasta virtanappulasta painamalla sitä noin kolme sekuntia.  

� Laitteen mennessä virransäästötilaan, se palautetaan päälle 

painamalla kerran lyhyesti virtanappulasta 
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LAITTEEN ASETTAMINEN 
PÄÄHÄN: 

 
� Laitteen koko on säädettävissä. Laitteen takaosassa on 

pehmustettu tuki, joka voidaan irrottaa ja säätää sopivaan 

kohtaan.  Otsapannan sijoittaminen oikeaan kohtaan tapahtuu 

tarrakiinnityksellä.  

� Avoleikkausta varten suosittelemme, että laite asetetaan päähän 

hikipannan tapaan. Otsanauha kulmakarvojen yläpuolelle ja laite 

takaraivolle siten, että laite on juuri korvien yläpuolella. Näin 

kuva saadaan kohdennettua oikein ja laite pysyy tukevasti 

paikallaan. 

� Minimonitori sijoitetaan siten, että se ei tule oman näkökentän 

eikä kameran kuvan tielle. Suosittelemme minimonitorin 

sijoittamista hieman silmien alapuolelle vähän sivulle 

käännettynä. Aseta minimonitori kuitenkin siten, että näet 

tarvittaessa ruudun.  

� Kamera, joka sijaitsee minimonitorin puolella, kääntyy 

vertikaalisesti. Kamera kannattaa yleensä olla käännettynä niin 

alas kuin mahdollista.   
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ASETUKSET: 
 

 

� Laitteen asetuksiin päästään valitsemalla äänikomennolla 

päävalikosta "my programs" → "settings". Jos et ole 

päävalikossa, pääset sinne komennolla ”navigate home” 

(päävalikko on se, joka näkyy, kun kameran käynnistää)  

 

� Pika-asetuksia päästään muokkaamaan mistä valikosta tahansa 

äänikomennolla “my controls” (mm. Laitteen 

äänenvoimakkuutta, ruudun kirkkautta ym.) 

 

� HMT-1 laitteen muistiin jää asettamasi asetukset, joten 

asetuksia ei tarvitse muokata joka kerta erikseen. 
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ÄÄNIKOMENNOT: 
 

� Äänikomennot ovat englanninkielisiä, kuitenkin erittäin 

helppokäyttöisiä ja selkeitä. 

� Suurin osa kullakin ruudulla käytettävissä olevista 

äänikomennoista on näkyvissä itsestään. Ne komennot, jotka 

eivät itsestään ole näkyvissä, saadaan näkyviin 

komennolla ”show help”. Lisäkomennot saa piilotettua 

komennolla ”hide help”. 

� Kun halutaan valita valikossa esimerkiksi joku kuva, video tai 

sovellus, äänikomento on "select item x". X vastaa sen kohteen 

numeroa, jonka haluat valita (esimerkiksi "select item twenty-

two"). Jos haluamasi kohteen numero ei näy näytöllä, sen saa 

näkyviin ”show help”-komennolla. 

� Virtanappulan vieressä on musta painike, jota pohjassa 

pitämällä laitteen kieli vaihtuu. Jos kieli vaihtuu vahingossa, pidä 

kyseistä painiketta pohjassa, kunnes valittuna on ”English 

(United States)” 
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� Kokeneille käyttäjille: kolme kertaa mustaa painiketta painamalla 

minimonitorin mikrofonit menevät pois päältä ja laitteen sivulla 

olevat mikrofonit tulevat päälle. Minimonitorin voi nyt kääntää 

pois näkökentästä. Älä tee tätä, jos et muista äänikomentoja 

ulkoa. 
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DOKUMENTOINTI: 
 

� Pääset kameraan komennolla ”my camera”, kun olet 

päävalikossa.  

� Kamerasovelluksessa yleisimmin käytettävät komennot näkyvät 

näytön ala- ja yläreunoissa. Loput komennot näkyvät 

komennolla ”show help”. 

� Valokuvaus: komennolla "take photo" otetaan kuva 

� Videokuvaus: komento "record video” aloittaa videon 

kuvaamisen ja komento "stop recording" lopettaa sen. 

� Zoomaus: komennolla ”zoom level 1-5” kuvaa voi lähentää tai 

loitontaa (esim. ”zoom level 3”)  

� Zoomausta ei pysty muuttamaan kesken videoinnin. Jos haluat 

zoomata, lopeta videointi, zoomaa haluamaasi kohtaan, ja aloita 

videointi uudelleen.  

� Valaistus: komennolla “exposure level -2–2” voi säätää kameran 

valaistusta (esim. “exposure level minus one”)  
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� Muut komennot kamerasovelluksessa: 

§ Salama: “Flash on/off” 
§ Tarkennus: “Auto focus” / ”manual focus” 
§ Lisäasetukset: “More options” / ”hide options” 
 

� Lisäasetukset ja niiden komennot: 
§ Kuvasuhde: “Aspect ratio” → ”16 to 9” / “4 to 3” 
§ Näkökenttä: “Field of view”  leveä/kapea 
§ Valokuvan tarkkuus: “Image resolution” → “high/low” 
§ Videon tarkkuus: “Video resolution” → “high/low” 
§ Kuvataajuus: “Frame rate” → “15/25/30” 
§ Videon kuvanvakain: “Video stabilization” päällä/pois 
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DOKUMENTTIEN SIIRTO HMT-1 
LAITTEESTA TIETOKONEELLE: 

 

 

� Liitä laitteen mukana tuleva mini USB-johto laitteen mini USB-

porttiin, joka on laitteen takaosassa sen kumiläpän alla, jossa on 

akun kuva (toisella puolella kuin kamera). Liitä johdon toinen 

pää tietokoneen USB-porttiin.  

 

� Löydät laitteen Windows-tietokoneen tiedostovalikosta nimellä  

HMT-1. 

 

� Ottamasi kuvat löydät: avaa valikko → valitse HMT-1 → Internal 

storage → DCIM → camera 

 

� Ottamasi videot löydät: avaa valikko → valitse HMT-1 → Internal 

storage → movies 

 

 
  



 

 11 

TIEDOSTOJEN VIENTI 
TIETOKONEELTA HMT-1 

LAITTEESEEN: 
 

 

� Liitä HMT-1 -laite USB-kaapelilla Windows-tietokoneeseen, 

jossa on haluamasi materiaali. Ohjeet johdon kytkemiseen 

edellisellä sivulla. 

� Tallenna haluamasi kuvat (esim. Röntgenkuvat, MRI-kuvat, 

angiografiakuvat tai muuta tietoa tiedostona) HMT-1 laitteelle 

documents-kansioon. Documents-kansio löytyy tietokoneelta: 

valikko → HMT-1 → Internal storage → documents. 

� Laitteelle tallennettuihin tiedostoihin pääsee käsiksi kotivalikosta 

komennoilla ”my files” → ”my documents”. 
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KUVAN SIIRTO DONGLELLA 
TV-MONITORIIN: 

HUOM! VAATII ERIKSEEN TILATTAVAN DONGLEN! 

� Liitä laitteen mukana tullut mini USB -johto dongleen. Kytke mini 

USB -johdon toinen pää virtalähteeseen. Virtalähteeksi käy 

esimerkiksi TV-monitorin USB-portti. Johto voidaan myös kytkeä 

verkkovirtaan adapterin avulla. 

� Kytke dongle TV-monitorin HDMI-porttiin ja valitse TV-monitorista 

HDMI-porttia vastaava kuvatulo. Odota että näytölle ilmestyy teksti 

"ready to connect". Jos TV:n HDMI- portin paikka on ahdas, voi 

donglen kytkeä TV-monitoriin donglen mukana tulevan HDMI-
jatkojohdon avulla. 

� HMT-1 laitteen ja donglen parittaminen ensimmäistä kertaa:  

1. Kytke dongle virtalähteeseen ja monitoriin ja mene HMT-1:n 

päävalikkoon (”navigate home”) 

2. Mene asetuksiin päävalikosta komennoilla ”my programs” 
→ ”settings” 

3. Avaa Network & Internet -asetukset komennolla ”network and 

internet” ja avaa Wireless Networks -asetukset 
komennolla ”wireless networks” 
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4. Jos Wireless Networks -asetusten yläreunassa lukee ”Switch 

on”, sano komento ”switch on”. Jos yläreunassa lukee ”Switch 

off”, älä tee mitään; asetus on jo oikein. 

5. Palaa takaisin kahdesti komennolla ”navigate back” ja mene 

Connected devices -asetuksiin komennolla ”connected 

devices”. 

6. Sano komento ”cast” päästäksesi Cast-asetuksiin. 

7. Jos Cast-asetusten sivu näyttää tyhjältä, sano ”select item two” 
ja ”select item one”, että laite voi havaita donglen. Jos sivu ei 

ollut tyhjä, siirry suoraan kohtaan 7. 

8. Cast-asetusten sivulla näkyy eri laitteita, joihin HMT-1 -kamera 

voidaan yhdistää kuvansiirtoa varten. Donglen tunnistaa 
SBWD-alkuisesta numero- ja kirjainsarjasta. Varmista, että TV-

monitorilla näkyvä numero- ja kirjainsarja on sama kuin 

kameran näytöllä näkyvä sarja.  

9. Näytön vasemmassa reunassa näkyy numeroita laitteiden 

kohdalla. Yleensä donglea vastaa numero kolme, mutta ei aina, 

jos käytettävissä olevia laitteita on useita. Sano 

komento ”select item x”, x on donglea vastaava numero. 

10. HMT-1 ja dongle ovat nyt paritetut. Kameran äänet ja kuva 

siirtyy HMT-1:stä donglen kautta monitoriin, johon dongle on 

kytketty. Laitteen mikrofonien äänittämät äänet eivät siirry 

donglen kautta. 
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� HMT-1 laite yhdistyy automaattisesti lähellä olevaan oikein 

kytkettyyn dongleen, kun ne on paritettu aiemmin. Jos lähellä on 

useita kytkettyjä donglea, joihin laite on paritettu aiemmin, saattaa 
laite yhdistyä väärään dongleen. Jos näin käy, mene Cast-asetuksiin 

ja valitse oikea dongle 
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HMT-1 LAITTEEN HUOLTO, 
PUHDISTUS JA SÄILYTYS: 
� Puhdista laite aina käytön jälkeen kostealla desinfioivalla liinalla. 

 

� Lataa akku mini USB -kaapelilla ja mukana tulleella verkkovirta- 

adapterilla. Akku latautuu nopeammin USB-C-portista, joka on 

sen kumiläpän alla, jossa on kuulokkeiden kuva (samalla 

puolella kuin kamera). 

 

� Säilytystä suositellaan yhteisesti sovitussa paikassa, mielellään 

laitteen kuljetuslaukussa. 

 

� Myös laitteeseen kuuluvat tarvikkeet (dongle, USB-johdot ym.) 

on hyvä säilyttää laitteen mukana kuljetuslaukussa. Näin 

tarvikkeet löytyvät samasta paikasta.  

 
� Laitteessa olevat kuvat ja videot voi olla hyvä poistaa tai siirtää 

tietokoneelle päivän lopuksi, ettei laitteeseen jää vahingossa 

potilastietoa. Tiedostot voidaan poistaa laitteesta, kun se on 

kytketty tietokoneeseen. Tiedostot voidaan poistaa myös 

suoraan laitteesta komennoilla ”navigate home” → ”my files” 

→ ”my media/documents/photos” → ”more options” → ”edit 

mode” → ”select all” → ”delete selected” → ”confirm deletion”. 

Muista käydä kaikki kansiot läpi. 
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TARVITSETKO APUA? 
 

 

 

 

+358 45 112 7310 

(myynnin tuki) 

tai 

+358 500 806 801 (vaihde) 

 

 

 

Lisätietoa laitteen valmistajan sivuilla:  
https://www.realwear.com/support 

 

Ilonion Care Oy 

Ensi Linja 1 

00530 Helsinki 

info@ilonioncare.fi 

Vaihde: +358 500 806 801 

 


