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คู่่�มือืการเร่�มืต้น้ใช้ง้าน
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1 การตั้งค่าภาษา วันที่ และเวลา

1.1 ตั้งค่าภาษา

1. กด  ค้า้งไว้เ้พื่่�อเปิิดเค้รื่่�องว้ดัค้ว้ามดนัลูกูตา

2. กด  จนกว้า่ค้ณุจะเห็็น SETTING (การต ั�งคา่) บนจอแสดงผลู

3. กด  

4. กด  ห็รื่อ่  จนกว้า่ค้ณุจะเห็็น LANGUAGE (ภาษา)

5. กด  เพื่่�อเปิลู่�ยนภาษา

6. กด  ห็รื่อ่  จนกว้า่ค้ณุจะเห็็นภาษาที่่�ค้ณุตอ้งการื่ แลูว้้กด 

1.2 ตั้งวันที่

7. เพื่่�อเปิลู่�ยนว้นัที่่� ให็ก้ด  ห็รื่อ่  จนกว้า่ค้ณุจะเห็็น DATE (วนัที�)

8. กด 

9. กด  ห็รื่อ่  จนกว้า่ค้ณุจะเห็็นรื่ปูิแบบว้นัที่่�ที่่�ค้ณุตอ้งการื่ แลูว้้กด 

10. กด  ห็รื่อ่  จนกว้า่ค้ณุจะเห็็นป่ิที่่�ค้ณุตอ้งการื่ แลูว้้กด 

11. กด  ห็รื่อ่  จนกว้า่ค้ณุจะเห็็นเดอ่นที่่�ค้ณุตอ้งการื่ แลูว้้กด  

12. กด  ห็รื่อ่  จนกว้า่ค้ณุจะเห็็นว้นัที่่�ค้ณุตอ้งการื่ แลูว้้กด 

1.3 ตั้งเวลา

13. เพื่่�อเปิลู่�ยนเว้ลูา ให็ก้ด  ห็รื่อ่  จนกว้า่ค้ณุจะเห็็น TIME (เวลา)

14. กด 

15. กด  ห็รื่อ่  จนกว้า่ค้ณุจะเห็็นรื่ปูิแบบเว้ลูาที่่�ค้ณุตอ้งการื่ แลูว้้กด 

16. กด  ห็รื่อ่  จนกว้า่ค้ณุจะเห็็นเขตเว้ลูาที่่�ค้ณุตอ้งการื่ แลูว้้กด 

17. กด  ห็รื่อ่  จนกว้า่ค้ณุจะเห็็นชั่ั�ว้โมงที่่�ค้ณุตอ้งการื่ แลูว้้กด 

18. กด  ห็รื่อ่  จนกว้า่ค้ณุจะเห็็นนาที่ท่ี่่�ค้ณุตอ้งการื่ แลูว้้กด 

PRACTICE
MODE

SETTINGS

BLUETOOT H
OFF

LANGUAGE
ENGLIS H

TIME
17:20

DATE
09/05/2019

SOUND LIGHT BRIGHTNESS

iCare HOME2 – คู้่ม่อการื่เรื่ิ่มต้นใชั่้งาน
ขอขอบค้ณุที่่�ซื้่�อ iCare HOME2 มาตรื่ฐานสงูสดุสำาห็รัื่บการื่ว้ดัค้ว้ามดนัลูกูตาดว้้ยตนเอง 
เค้รื่่�องว้ดัค้ว้ามดนัลูกูตา iCare HOME2 ออกแบบมาสำาห็รัื่บให็ผู้ป่้ิว้ยใชั่ว้้ดัค้ว้ามดนัในลูกู
ตาที่่�บา้น iCare HOME2 ปิฏิวิ้ตักิารื่ดแูลูโรื่ค้ตอ้ห็นิ โดยที่ำาให็ส้ามารื่ถเฝ้้าตดิตามการื่
เปิลู่�ยนแปิลูงค้ว้ามดนัลูกูตาไดต้ลูอดเว้ลูาที่่�ตอ้งการื่

ซื้อฟตแ์ว้รื่ ์iCare ให็ม้มุมองผลูการื่ว้ดัค้ว้ามดนัลูกูตาที่่�ค้รื่บค้รัื่นที่่�แสดงผลูในรื่ปูิแบบ
กรื่าฟิก ผลูการื่ตรื่ว้จว้ดัสามารื่ถเขา้ถงึไดง้า่ยดว้้ยสมารื่ท์ี่โฟนห็รื่อ่เว็้บเบรื่าว้เ์ซื้อรื่ ์เค้รื่่�อง
ว้ดัค้ว้ามดนัลูกูตาดว้้ยตวั้เอง iCare HOME2 สามารื่ถใชั่ง้านไดโ้ดยมเ่ฉพื่าะตวั้เค้รื่่�อง 
เค้รื่่�องว้ดัค้ว้ามดนัลูกูตาจะให็ก้ารื่เขา้ถงึผลูการื่ตรื่ว้จว้ดั 100 ค้รัื่ �งลูา่สดุ  

เพื่่่อเรื่ิ่มการื่ใชั่้งานซื้อฟต์แว้รื่์ iCare HOME2 แลูะ iCare: 

1. ปิฏิบิตัติามค้ำาแนะนำาในบที่ที่่� 1 ของคู้ม่อ่น่�เพื่่�อตั �งค้า่ภาษา ว้นัที่่� แลูะเว้ลูาของเค้รื่่�อง
ว้ดัค้ว้ามดนัลูกูตาของค้ณุ การื่ดำาเนนิการื่น่�จะชั่ว่้ยให็แ้น่ใจว้า่ผลูการื่ว้ดัค้ว้ามดนัลูกูตา
จะไดรั้ื่บการื่จัดเกบ็ไว้พ้ื่รื่อ้มขอ้มลููว้นัที่่�แลูะเว้ลูาที่อ้งถิ�นที่่�ถกูตอ้ง

2. ที่ำาตามค้ำาแนะนำาในคู้ม่อ่ iCare HOME2 ฉบบัยอ่ เพื่่�อเรื่ย่นรืู่ว้้ธิีก่ารื่ตรื่ว้จว้ดัดว้้ย 
iCare HOME2 โปิรื่ดดวู้ดิโ่อค้ำาแนะนำาผูใ้ชั่ ้iCare HOME2 ที่่�ให็ม้าในห็น่ว้ยค้ว้ามจำา 
USB ในกรื่ะเป๋ิาพื่กพื่าผลูติภณัฑ์ ์iCare HOME2

3. สำาห็รัื่บผูป่้ิว้ย - ใชั่ง้าน iCare HOME2 กบัซื้อฟตแ์ว้รื่ ์iCare โดยที่ำาตามค้ำาแนะนำาใน
บที่ที่่� 2 แลูะ 3 ของคู้ม่อ่เลูม่น่�

4. สำาห็รัื่บบคุ้ลูากรื่ที่างการื่แพื่ที่ย ์- ใชั่ง้าน iCare HOME2 กบัซื้อฟตแ์ว้รื่ ์iCare โดยที่ำา
ตามค้ำาแนะนำาในบที่ที่่� 2 แลูะ 4 ของคู้ม่อ่เลูม่น่� 

ค้ณุสามารื่ถค้น้ห็าคู้ม่อ่การื่ใชั่ง้านแลูะคู้ม่อ่ฉบบัยอ่สำาห็รัื่บ iCare HOME2 แลูะซื้อฟตแ์ว้รื่ ์
iCare ไดใ้นบรื่รื่จภุณัฑ์ข์องผลูติภณัฑ์ ์iCare HOME2

ห็ากค้ณุมค่้ำาถามใดๆ โปิรื่ดตดิตอ่ตวั้แที่นจำาห็น่าย iCare ห็รื่อ่บคุ้ลูากรื่ที่างการื่แพื่ที่ย์
ของค้ณุ ห็รื่อ่ Icare-mHOME-support@icare-world.com

ภาษาไทย
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2 ภาพรวมของระบบซอฟต์แวร์ iCare
รื่ะบบซื้อฟตแ์ว้รื่ ์iCare ปิรื่ะกอบดว้้ย:

• iCare HOME2 เค้รื่่�องว้ดัค้ว้ามดนัลูกูตาดว้้ยตวั้เอง สำาห็รัื่บการื่ว้ดัค้ว้ามดนัลูกูตา

• iCare CLINIC บรื่กิารื่ซื้อฟตแ์ว้รื่บ์นค้ลูาว้ดท์ี่่�จัดการื่โดยบคุ้ลูากรื่ที่างการื่แพื่ที่ย ์ดว้้ย 
iCare CLINIC บคุ้ลูากรื่ที่างการื่แพื่ที่ยแ์ลูะผูป่้ิว้ยจะสามารื่ถดแูลูะว้เิค้รื่าะห็ผ์ลูการื่ตรื่ว้จ
ว้ดัของ iCare HOME2 ไดใ้นเบรื่าว้เ์ซื้อรื่์

• iCare CLOUD ออกแบบมาสำาห็รัื่บให็ผู้ป่้ิว้ยสรื่า้งบญัชั่ส่ว่้นตวั้สำาห็รัื่บเกบ็ขอ้มลููผลูการื่
ตรื่ว้จว้ดั iCare HOME2

• iCare PATIENT2 เป็ินแอปิพื่ลูเิค้ชั่นัมอ่ถอ่ที่่�ออกแบบมาเพื่่�อให็ผู้ป่้ิว้ยสามารื่ถดขูอ้มลูู
การื่ตรื่ว้จว้ดัค้ว้ามดนัลูกูตาได ้ผูป่้ิว้ยห็รื่อ่บคุ้ลูากรื่ที่างการื่แพื่ที่ยส์ามารื่ถใชั่ ้iCare 
PATIENT2 อปัิโห็ลูดขอ้มลููไปิยงั iCare CLINIC ห็รื่อ่ iCare CLOUD ได ้

• iCare EXPORT เป็ินแอปิพื่ลูเิค้ชั่นับนพื่ซ่ื้ส่ำาห็รัื่บรื่ะบบปิฏิบิตักิารื่ Windows ซื้ึ�ง
สามารื่ถใชั่ส้ำาห็รัื่บการื่ดขูอ้มลููค้ว้ามดนัลูกูตา แลูะอปัิโห็ลูดขอ้มลููไปิยงั iCare CLINIC 
ห็รื่อ่ไปิยงั iCare CLOUD ได ้

โปรดทราบ! เค้รื่่�องว้ดัค้ว้ามดนัลูกูตา iCare HOME2 สามารื่ถเชั่่�อมตอ่กบั iCare 
CLINIC ห็รื่อ่ iCare CLOUD ไดอ้ยา่งใดอยา่งห็นึ�ง ผูป่้ิว้ยสามารื่ถจัดเกบ็ขอ้มลููการื่ตรื่ว้จ
ของตนเองไว้ใ้นบญัชั่ส่ว่้นตวั้ใน iCare CLOUD ห็ากเค้รื่่�องว้ดัค้ว้ามดนัลูกูตาของตนไม่
ไดลู้งที่ะเบย่นกบับญัชั่ ่iCare CLINIC ของบคุ้ลูากรื่ที่างการื่แพื่ที่ย ์

iCare
CLOUD

HOME2 connected 
to doctor’s CLINIC 

account

HOME2 connected 
to patient’s 

private account

Patient access 
upon healthcare 

professional 
invitation

Option 1

Option 2

iCare HOME2 Use Models

3 [สำาหรับผู้ป่วย] การลงทะเบียน iCare 
HOME2 และเริ่มใช้งานซอฟต์แวร์ iCare 
เพื่่�อดผูลูการื่ตรื่ว้จว้ดั iCare HOME2 ของค้ณุในสมารื่ท์ี่โฟนห็รื่อ่เว็้บเบรื่าว้เ์ซื้อรื่ ์ค้ณุจะ
ตอ้งลูงที่ะเบย่นเค้รื่่�องว้ดัค้ว้ามดนัลูกูตา iCare HOME2 เขา้กบั:

• บญัชั่ ่iCare CLINIC ห็รื่อ่
• บญัชั่ ่iCare CLOUD สว่้นตวั้ของค้ณุ อยา่งใดอยา่งห็นึ�ง

ปิรื่กึษาบคุ้ลูากรื่ที่างการื่แพื่ที่ยข์องค้ณุ แลูะดวู้า่เขามบ่ญัชั่ ่iCare CLINIC ที่่�ลูงที่ะเบย่น
ห็รื่อ่สามารื่ถลูงที่ะเบย่นกบั iCare HOME2 ได ้ เม่�อลูงที่ะเบย่น iCare HOME2 กบับญัชั่ ่
iCare CLINIC แลูว้้ บคุ้ลูากรื่ที่างการื่แพื่ที่ยข์องค้ณุจะสามารื่ถให็ข้อ้มลููปิรื่ะจำาตวั้ผูป่้ิว้ย 
iCare แกค่้ณุได ้ค้ณุสามารื่ถเขา้ถงึผลูการื่ตรื่ว้จว้ดัของค้ณุไดใ้นแอปิ iCare PATIENT2 
ห็รื่อ่เว็้บเบรื่าว้เ์ซื้อรื่ ์

ห็ากไมไ่ดลู้งที่ะเบย่นเค้รื่่�องว้ดัค้ว้ามดนัลูกูตา iCare HOME2 กบับญัชั่ ่iCare CLINIC 
ให็ท้ี่ำาตามขั �นตอนตอ่ไปิน่�เพื่่�อตั �งค้า่บญัชั่ ่iCare CLOUD สว่้นตวั้ของค้ณุ:

1. ไปิที่่� www.icare-world.com/cloud/registration/

2. เรื่ิ�มตน้ดว้้ยการื่เลูอ่กปิรื่ะเที่ศของค้ณุ

3. ยอมรัื่บเง่�อนไขการื่ใชั่ง้านโดยค้ลูกิที่่�ชั่อ่งที่ำาเค้รื่่�องห็มายที่ั �งห็มดแลูว้้ป้ิอนที่่�อยู่
อเ่มลูของค้ณุ

4. ค้ณุจะไดรั้ื่บอเ่มลูที่่�สง่มา ค้ลูกิลูงิกเ์ปิิดการื่ใชั่ง้าน

5. ลูงที่ะเบย่นให็เ้สร็ื่จสมบรูื่ณโ์ดยกรื่อกขอ้มลููที่่�จำาเป็ินที่างห็นา้เว็้บ รื่ว้มถงึรื่ห็สัผา่น
ที่่�ค้ณุเลูอ่ก ค้ณุจะพื่บห็มายเลูขผลูติภณัฑ์ข์องอปุิกรื่ณไ์ดท้ี่่�ดา้นห็ลูงัเค้รื่่�องว้ดั
ค้ว้ามดนัลูกูตา 

6. ค้ณุจะไดรั้ื่บอเ่มลูยน่ยนัการื่ลูงที่ะเบย่น อเ่มลูดงักลูา่ว้จะมท่ี่่�อยูเ่ว็้บเพื่่�อการื่เขา้ถงึ
บญัชั่ ่iCare CLOUD ของค้ณุ  

7. ค้ณุสามารื่ถใชั่ข้อ้มลููปิรื่ะจำาตวั้ iCare เดย่ว้กนัน่�เพื่่�อเขา้สูร่ื่ะบบแอปิมอ่ถอ่ iCare 
PATIENT2 ได ้

สำาห็รัื่บการื่ใชั่ง้านแอปิ iCare PATIENT2 กบัเค้รื่่�องว้ดัค้ว้ามดนัลูกูตาของค้ณุ ให็ท้ี่ำาตาม
ค้ำาแนะนำาในคู้ม่อ่ฉบบัยอ่สำาห็รัื่บ iCare PATIENT2 แลูะ iCare EXPORT

สำาห็รัื่บการื่ใชั่ง้านแอปิพื่ลูเิค้ชั่นั iCare EXPORT สำาห็รัื่บ PC กบัเค้รื่่�องว้ดัค้ว้ามดนัลูกูตา
ของค้ณุ ให็ท้ี่ำาตามค้ำาแนะนำาในคู้ม่อ่ฉบบัยอ่สำาห็รัื่บ iCare PATIENT2 แลูะ EXPORT 
ค้ณุสามารื่ถดาว้นโ์ห็ลูดแอปิพื่ลูเิค้ชั่นั iCare EXPORT PC ไดจ้าก  
https://www.icare-world.com/apps/export/

iCare EXPORT ที่ำางานในรื่ะบบปิฏิบิตักิารื่ Windows

ห็ากค้ณุตอ้งการื่ยกเลูกิการื่บอกรัื่บเป็ินสมาชั่กิ iCare CLOUD โปิรื่ดตดิตอ่ 
 Icare-mHOME-support@icare-world.com

4 [สำาหรับผู้เชี่ยวชาญ] เริ่มการใช้งาน  
ซอฟต์แวร์ iCare
ซื้อฟตแ์ว้รื่ ์iCare CLINIC สามารื่ถใชั่จั้ดการื่การื่ให็ย้ม่ iCare HOME แลูะเค้รื่่�องว้ดัค้ว้าม
ดนัลูกูตา HOME2 ของค้ณุแกผู่ป่้ิว้ย แลูะใชั่เ้พื่่�อด ูว้เิค้รื่าะห็ ์แลูะรื่ายงานผลูการื่ว้ดัค้ว้าม
ดนัลูกูตาได ้

สำาห็รัื่บขอ้มลููเพื่ิ�มเตมิเก่�ยว้กบั iCare CLINIC โปิรื่ดไปิที่่�: 
www.icare-world.com/product/icare-clinic-software/

บอกรัื่บเป็ินสมาชั่กิ iCare CLINIC โดยไปิที่่�: https://icaremhome.com/

เพื่่�อเพื่ิ�มเค้รื่่�องว้ดัค้ว้ามดนัลูกูตา iCare HOME2 ของค้ณุไปิยงั iCare CLINIC ให็ท้ี่ำาตาม
ค้ำาแนะนำาในคู้ม่อ่ iCare CLINIC, EXPORT แลูะ PATIENT สำาห็รัื่บผู ้�เชั่่�ยว้ชั่าญ 

นอกจากน่� แอปิพื่ลูเิค้ชั่นั iCare EXPORT ในพื่ซ่ื้ย่งัสามารื่ถใชั่เ้พื่่�อดผูลูการื่ว้ดัค้ว้ามดนั
ลูกูตาไดอ้ก่ดว้้ย แลูะยงัสามารื่ถใชั่เ้พื่่�อสรื่า้งรื่ายงานการื่ตรื่ว้จว้ดัอยา่งงา่ยในรื่ปูิแบบ
ตารื่างไดอ้ก่ดว้้ย 

ค้ณุสามารื่ถดาว้นโ์ห็ลูดแอปิพื่ลูเิค้ชั่นั iCare EXPORT PC ไดจ้าก: 
https://www.icare-world.com/apps/export/

ค้ณุสามารื่ถพื่บคู้ม่อ่การื่ใชั่ง้าน iCare CLINIC, EXPORT แลูะ PATIENT สำาห็รัื่บผู ้
เชั่่�ยว้ชั่าญไดใ้นไดรื่ฟ์ USB ในกรื่ะเป๋ิาพื่กพื่าผลูติภณัฑ์ ์HOME2
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www.icare-world.com

iCare เป็็นเครื่่�องหมายการื่คา้จดทะเบียีนของ Icare Finland Oy Centervue S.p.A., Icare Finland Oy และ Icare USA Inc. เป็็นส่ว่นหน่�งของกล่ม่บีรื่ษัิัท Revenio 
และเป็็นตัวัแทนของแบีรื่นด ์iCare ผลติัภัณัฑ์ ์บีรื่กิารื่ หรื่อ่ขอ้เส่นอทั �งหมดที�อา้งถึง่ในโบีรื่ชัวัรื่น์ี� อาจไมไ่ดรั้ื่บีการื่อน่มตััหิรื่อ่มใีหใ้นบีางตัลาดและฉลากและคำาแนะนำา
ที�ไดรั้ื่บีอน่มตััอิาจแตักตัา่งกนัไป็ในแตัล่ะป็รื่ะเทศ ขอ้มลูจำาเพาะของผลติัภัณัฑ์อ์าจมกีารื่เป็ลี�ยนแป็ลงในส่ว่นของการื่ออกแบีบีและขอบีเขตัของการื่ส่ง่มอบีและโดย
เป็็นผลมาจากการื่พัฒนาทางเทคนคิที�ดำาเนนิอยู่

Icare Finland Oy
Äyritie 22
01510 Vantaa, Finland
โทรื่ +358 0 9775 1150
info@icare-world.com

ส่ำาหรัื่บีขอ้มลูเพิ�มเตัมิ
โป็รื่ดอา่นคูม่อ่การื่ใชัง้าน

0598


