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คู่่�มือืการเร่�มืต้น้ใช้ง้าน

iCare HOME2TH คู่่�มือืการเร่�มืต้น้ใช้ง้าน
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iCare HOME2 – คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน
ขอขอบคณุที่่�ซื้ื�อ iCare HOME2 มาตรฐานสูงูสูดุสูำาหรับการวัดัควัามดนัลูกูตาดว้ัยตนเอง 
เครื�องวัดัควัามดนัลูกูตา iCare HOME2 ออกแบบมาสูำาหรับใหผูู้้ป่้่วัยใชว้ัดัควัามดนัในลูกู
ตาที่่�บา้น iCare HOME2 ป่ฏิวิัตักิารดแูลูโรคตอ้หนิ โดยที่ำาใหสู้ามารถเฝ้้าตดิตามการ
เป่ลู่�ยนแป่ลูงควัามดนัลูกูตาไดต้ลูอดเวัลูาที่่�ตอ้งการ

ซื้อฟตแ์วัร ์iCare ใหม้มุมองผู้ลูการวัดัควัามดนัลูกูตาที่่�ครบครันที่่�แสูดงผู้ลูในรปู่แบบ
กราฟิก ผู้ลูการตรวัจวัดัสูามารถเขา้ถงึไดง้า่ยดว้ัยสูมารท์ี่โฟนหรอืเว็ับเบราวัเ์ซื้อร ์เครื�อง
วัดัควัามดนัลูกูตาดว้ัยตวััเอง iCare HOME2 สูามารถใชง้านไดโ้ดยมเ่ฉพาะตวััเครื�อง 
เครื�องวัดัควัามดนัลูกูตาจะใหก้ารเขา้ถงึผู้ลูการตรวัจวัดั 100 ครั �งลูา่สูดุ  

เพื่อเริ่มการใช้งานซื้อฟต์แวัร์ iCare HOME2 แลูะ iCare: 

1. ป่ฏิบิตัติามคำาแนะนำาในบที่ที่่� 1 ของคูม่อืน่�เพื�อตั �งคา่ภาษา วันัที่่� แลูะเวัลูาของเครื�อง
วัดัควัามดนัลูกูตาของคณุ การดำาเนนิการน่�จะชว่ัยใหแ้น่ใจวัา่ผู้ลูการวัดัควัามดนัลูกูตา
จะไดรั้บการจัดเกบ็ไวัพ้รอ้มขอ้มลููวันัที่่�แลูะเวัลูาที่อ้งถิ�นที่่�ถกูตอ้ง

2. ที่ำาตามคำาแนะนำาในคูม่อื iCare HOME2 ฉบบัยอ่ เพื�อเรย่นรูว้ัธิีก่ารตรวัจวัดัดว้ัย 
iCare HOME2 โป่รดดวูัดิโ่อคำาแนะนำาผูู้ใ้ช ้iCare HOME2 ที่่�ใหม้าในหน่วัยควัามจำา 
USB ในกระเป๋่าพกพาผู้ลูติภณัฑ์ ์iCare HOME2

3. สูำาหรับผูู้ป่้่วัย - ใชง้าน iCare HOME2 กบัซื้อฟตแ์วัร ์iCare โดยที่ำาตามคำาแนะนำาใน
บที่ที่่� 2 แลูะ 3 ของคูม่อืเลูม่น่�

4. สูำาหรับบคุลูากรที่างการแพที่ย ์- ใชง้าน iCare HOME2 กบัซื้อฟตแ์วัร ์iCare โดยที่ำา
ตามคำาแนะนำาในบที่ที่่� 2 แลูะ 4 ของคูม่อืเลูม่น่� 

คณุสูามารถคน้หาคูม่อืการใชง้านแลูะคูม่อืฉบบัยอ่สูำาหรับ iCare HOME2 แลูะซื้อฟตแ์วัร ์
iCare ไดใ้นบรรจภุณัฑ์ข์องผู้ลูติภณัฑ์ ์iCare HOME2

หากคณุมค่ำาถามใดๆ โป่รดตดิตอ่ตวััแที่นจำาหน่าย iCare หรอืบคุลูากรที่างการแพที่ย์
ของคณุ หรอื home-software-support@icare-world.com

ภาษาไทย

mailto:home-software-support%40icare-world.com?subject=
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1 การตั้งค่าภาษา วันที่ และเวลา

1.1 ตั้งค่าภาษา

1. กด  คา้งไวัเ้พื�อเปิ่ดเครื�องวัดัควัามดนัลูกูตา

2. กด  จนกวัา่คณุจะเห็น SETTING (การต ั�งคา่) บนจอแสูดงผู้ลู

3. กด  

4. กด  หรอื  จนกวัา่คณุจะเห็น LANGUAGE (ภาษา)

5. กด  เพื�อเป่ลู่�ยนภาษา

6. กด  หรอื  จนกวัา่คณุจะเห็นภาษาที่่�คณุตอ้งการ แลูว้ักด 

1.2 ตั้งวันที่

7. เพื�อเป่ลู่�ยนวันัที่่� ใหก้ด  หรอื  จนกวัา่คณุจะเห็น DATE (วนัที�)

8. กด 

9. กด  หรอื  จนกวัา่คณุจะเห็นรปู่แบบวันัที่่�ที่่�คณุตอ้งการ แลูว้ักด 

10. กด  หรอื  จนกวัา่คณุจะเห็นป่่ที่่�คณุตอ้งการ แลูว้ักด 

11. กด  หรอื  จนกวัา่คณุจะเห็นเดอืนที่่�คณุตอ้งการ แลูว้ักด  

12. กด  หรอื  จนกวัา่คณุจะเห็นวันัที่่�คณุตอ้งการ แลูว้ักด 

1.3 ตั้งเวลา

13. เพื�อเป่ลู่�ยนเวัลูา ใหก้ด  หรอื  จนกวัา่คณุจะเห็น TIME (เวลา)

14. กด 

15. กด  หรอื  จนกวัา่คณุจะเห็นรปู่แบบเวัลูาที่่�คณุตอ้งการ แลูว้ักด 

16. กด  หรอื  จนกวัา่คณุจะเห็นเขตเวัลูาที่่�คณุตอ้งการ แลูว้ักด 

17. กด  หรอื  จนกวัา่คณุจะเห็นชั�วัโมงที่่�คณุตอ้งการ แลูว้ักด 

18. กด  หรอื  จนกวัา่คณุจะเห็นนาที่ท่ี่่�คณุตอ้งการ แลูว้ักด 

PRACTICE
MODE

SETTINGS

BLUETOOTH
OFF

LANGUAGE
ENGLISH

TIME
17:20

DATE
09/05/2019

SOUND LIGHT BRIGHTNESS
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2 ภาพรวมของระบบซอฟต์แวร์ iCare
ระบบซื้อฟตแ์วัร ์iCare ป่ระกอบดว้ัย:

• iCare HOME2 เครื�องวัดัควัามดนัลูกูตาดว้ัยตวััเอง สูำาหรับการวัดัควัามดนัลูกูตา

• iCare CLINIC บรกิารซื้อฟตแ์วัรบ์นคลูาวัดท์ี่่�จัดการโดยบคุลูากรที่างการแพที่ย ์ดว้ัย
iCare CLINIC บคุลูากรที่างการแพที่ยแ์ลูะผูู้ป่้่วัยจะสูามารถดแูลูะวัเิคราะหผ์ู้ลูการตรวัจ
วัดัของ iCare HOME2 ไดใ้นเบราวัเ์ซื้อร์

• iCare CLOUD ออกแบบมาสูำาหรับใหผูู้้ป่้่วัยสูรา้งบญัชสู่ว่ันตวััสูำาหรับเกบ็ขอ้มลููผู้ลูการ
ตรวัจวัดั iCare HOME2

• iCare PATIENT2 เป็่นแอป่พลูเิคชนัมอืถอืที่่�ออกแบบมาเพื�อใหผูู้้ป่้่วัยสูามารถดขูอ้มลูู
การตรวัจวัดัควัามดนัลูกูตาได ้ผูู้ป่้่วัยหรอืบคุลูากรที่างการแพที่ยส์ูามารถใช ้iCare
PATIENT2 อปั่โหลูดขอ้มลููไป่ยงั iCare CLINIC หรอื iCare CLOUD ได ้

• iCare EXPORT เป็่นแอป่พลูเิคชนับนพซ่ื้สู่ำาหรับระบบป่ฏิบิตักิาร Windows ซื้ึ�ง
สูามารถใชสู้ำาหรับการดขูอ้มลููควัามดนัลูกูตา แลูะอปั่โหลูดขอ้มลููไป่ยงั iCare CLINIC
หรอืไป่ยงั iCare CLOUD ได ้

โปรดทราบ! เครื�องวัดัควัามดนัลูกูตา iCare HOME2 สูามารถเชื�อมตอ่กบั iCare 
CLINIC หรอื iCare CLOUD ไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึ�ง ผูู้ป่้่วัยสูามารถจัดเกบ็ขอ้มลููการตรวัจ
ของตนเองไวัใ้นบญัชสู่ว่ันตวััใน iCare CLOUD หากเครื�องวัดัควัามดนัลูกูตาของตนไม่
ไดลู้งที่ะเบย่นกบับญัช ่iCare CLINIC ของบคุลูากรที่างการแพที่ย ์

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 
เพื�อดผูู้ลูการตรวัจวัดั iCare HOME2 ของคณุในสูมารท์ี่โฟนหรอืเว็ับเบราวัเ์ซื้อร ์คณุจะ
ตอ้งลูงที่ะเบย่นเครื�องวัดัควัามดนัลูกูตา iCare HOME2 เขา้กบั:

• บญัช ่iCare CLINIC หรอื
• บญัช ่iCare CLOUD สูว่ันตวััของคณุ อยา่งใดอยา่งหนึ�ง

ป่รกึษาบคุลูากรที่างการแพที่ยข์องคณุ แลูะดวูัา่เขามบ่ญัช ่iCare CLINIC ที่่�ลูงที่ะเบย่น
หรอืสูามารถลูงที่ะเบย่นกบั iCare HOME2 ได ้ เมื�อลูงที่ะเบย่น iCare HOME2 กบับญัช ่
iCare CLINIC แลูว้ั บคุลูากรที่างการแพที่ยข์องคณุจะสูามารถใหข้อ้มลููป่ระจำาตวััผูู้ป่้่วัย 
iCare แกค่ณุได ้คณุสูามารถเขา้ถงึผู้ลูการตรวัจวัดัของคณุไดใ้นแอป่ iCare PATIENT2 
หรอืเว็ับเบราวัเ์ซื้อร ์
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หากไมไ่ดลู้งที่ะเบย่นเครื�องวัดัควัามดนัลูกูตา iCare HOME2 กบับญัช ่iCare CLINIC 
ใหท้ี่ำาตามขั �นตอนตอ่ไป่น่�เพื�อตั �งคา่บญัช ่iCare CLOUD สูว่ันตวััของคณุ:

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

2. เริ�มตน้ดว้ัยการเลูอืกป่ระเที่ศของคณุ

3. ยอมรับเงื�อนไขการใชง้านโดยคลูกิที่่�ชอ่งที่ำาเครื�องหมายที่ั �งหมดแลูว้ัป้่อนที่่�อยู่
อเ่มลูของคณุ

4. คณุจะไดรั้บอเ่มลูที่่�สูง่มา คลูกิลูงิกเ์ปิ่ดการใชง้าน

5. ลูงที่ะเบย่นใหเ้สูร็จสูมบรูณโ์ดยกรอกขอ้มลููที่่�จำาเป็่นที่างหนา้เว็ับ รวัมถงึรหสัูผู้า่น
ที่่�คณุเลูอืก คณุจะพบหมายเลูขผู้ลูติภณัฑ์ข์องอปุ่กรณไ์ดท้ี่่�ดา้นหลูงัเครื�องวัดั
ควัามดนัลูกูตา 

6. คณุจะไดรั้บอเ่มลูยนืยนัการลูงที่ะเบย่น อเ่มลูดงักลูา่วัจะมท่ี่่�อยูเ่ว็ับเพื�อการเขา้ถงึ
บญัช ่iCare CLOUD ของคณุ  

7. คณุสูามารถใชข้อ้มลููป่ระจำาตวัั iCare เดย่วักนัน่�เพื�อเขา้สููร่ะบบแอป่มอืถอื iCare 
PATIENT2 ได ้

สูำาหรับการใชง้านแอป่ iCare PATIENT2 กบัเครื�องวัดัควัามดนัลูกูตาของคณุ ใหท้ี่ำาตาม
คำาแนะนำาในคูม่อืฉบบัยอ่สูำาหรับ iCare PATIENT2 แลูะ iCare EXPORT

สูำาหรับการใชง้านแอป่พลูเิคชนั iCare EXPORT สูำาหรับ PC กบัเครื�องวัดัควัามดนัลูกูตา
ของคณุ ใหท้ี่ำาตามคำาแนะนำาในคูม่อืฉบบัยอ่สูำาหรับ iCare PATIENT2 แลูะ EXPORT 
คณุสูามารถดาวันโ์หลูดแอป่พลูเิคชนั iCare EXPORT PC ไดจ้าก  
https://www.icare-world.com/apps/export/

iCare EXPORT ที่ำางานในระบบป่ฏิบิตักิาร Windows

หากคณุตอ้งการยกเลูกิการบอกรับเป็่นสูมาชกิ iCare CLOUD โป่รดตดิตอ่ 
home-software-support@icare-world.com

4 [สำาหรับผู้เชี่ยวชาญ] เริ่มการใช้งาน  
ซอฟต์แวร์ iCare
ซื้อฟตแ์วัร ์iCare CLINIC สูามารถใชจั้ดการการใหย้มื iCare HOME แลูะเครื�องวัดัควัาม
ดนัลูกูตา HOME2 ของคณุแกผูู่้ป่้่วัย แลูะใชเ้พื�อด ูวัเิคราะห ์แลูะรายงานผู้ลูการวัดัควัาม
ดนัลูกูตาได ้

สูำาหรับขอ้มลููเพิ�มเตมิเก่�ยวักบั iCare CLINIC โป่รดไป่ที่่�: 
www.icare-world.com/product/icare-clinic-software/

บอกรับเป็่นสูมาชกิ iCare CLINIC โดยไป่ที่่�: https://store.icare-world.com/

เพื�อเพิ�มเครื�องวัดัควัามดนัลูกูตา iCare HOME2 ของคณุไป่ยงั iCare CLINIC ใหท้ี่ำาตาม
คำาแนะนำาในคูม่อื iCare CLINIC, EXPORT แลูะ PATIENT สูำาหรับผูู้ ้�เช่�ยวัชาญ 

นอกจากน่� แอป่พลูเิคชนั iCare EXPORT ในพซ่ื้ย่งัสูามารถใชเ้พื�อดผูู้ลูการวัดัควัามดนั
ลูกูตาไดอ้ก่ดว้ัย แลูะยงัสูามารถใชเ้พื�อสูรา้งรายงานการตรวัจวัดัอยา่งงา่ยในรปู่แบบ
ตารางไดอ้ก่ดว้ัย 

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

คณุสูามารถพบคูม่อืการใชง้าน iCare CLINIC, EXPORT แลูะ PATIENT สูำาหรับผูู้ ้
เช่�ยวัชาญไดใ้นไดรฟ์ USB ในกระเป๋่าพกพาผู้ลูติภณัฑ์ ์HOME2

https://www.icare-world.com/cloud/registration/
https://www.icare-world.com/apps/export/
mailto:home-software-support%40icare-world.com?subject=
https://store.icare-world.com/
https://www.icare-world.com/apps/export/ 
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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
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01510 Vantaa, Finland
โทรื่ +358 0 9775 1150
info@icare-world.com

ส่ำาหรัื่บีขอ้มลูเพิ�มเตัมิ
โป็รื่ดอา่นคูม่อ่การื่ใชัง้าน
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