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หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการใช้งานแอป 
PATIENT2 โปรดติดต่อบุคลากรทางการแพทย์หรือ
ตัวแทนจำาหน่าย iCare ของคุณ 

อ่านคู่มือฉบับย่อน้ีก่อนใช้งาน iCare 
PATIENT2 ทำาตามคำาแนะนำาทีละข้ันตอน
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คู่มือฉบับย่อสำ�หรับ PATIENT2 
สำ�หรับ Android

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มือถือท่ีติดต้ังแอป iCare 
PATIENT2 ต้ังค่าเวลาและวันท่ีถูกต้องแล้ว

ก่อนทำาการตรวจวัด ให้อัปเดตเวลาของเคร่ืองวัดความ
ดันลูกตาเป็นเวลาท้องถ่ินของคุณด้วยตนเองจากการต้ัง
ค่าของเคร่ืองวัดความดันลูกตาหรืออัปเดตอัตโนมัติโดย
การเช่ือมต่อเคร่ืองวัดความดันลูกตากับแอปพลิเคชัน 

iCare PATIENT2 หรือกับซอฟต์แวร์ iCare EXPORT

ผู้ป่วยสามารถใช้ iCare PATIENT2 เพ่ือดูผลการวัดความดันลูกตาและส่งข้อมูลผล
การตรวจวัดไปยัง iCare CLINIC หรือไปยัง iCare CLOUD ได้ บุคลากรทางการ
แพทย์สามารถใช้แอป iCare PATIENT2 เพ่ือส่งข้อมูลผลการวัดความดันลูกตาไป
ยัง iCare CLINIC ได้เท่าน้ัน

สำาหรับ Android 
|



43 4เร่ิมก�รใช้ง�นแอป iCare PATIENT21

2 53 4

ดาวน์โหลดแอป iCare PATIENT2 จาก 
Google Play Store

กดปุ่ม START USING THE APP (เร่ิม
ก�รใช้ง�นแอป)

เลือกพ้ืนท่ีของท่ีอยู่อาศัยของคุณ เลือก
ตำาแหน่งท่ีจะจัดเก็บข้อมูลความดันลูกตาของ
คุณ

เล่ือนลงและอ่านข้อกำาหนดการให้บริการและ
ตกลงยอมรับข้อกำาหนด

เลือกรุ่นเคร่ืองวัดความดันลูกตาของคุณ

1

2

3

4

5

สำาหรับ Android 
|
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เลือกวิธีการจับคู่

ไปท่ีการต้ังค่าสมาร์ทโฟนของคุณและเปิด Bluetooth

Bluetooth ของเคร่ืองวัดความดันลูกตาเปิดอยู่โดยค่าเร่ิมต้น 
แต่หากไม่เป็นเช่นน้ัน โปรดดูคำาแนะนำาในบท "เปิด Bluetooth 
บนเคร่ืองวัดความดันลูกตา" อนุญาตคำาขอท่ีแจ้งบนอุปกรณ์มือ
ถือของคุณเพ่ือทำาการจับคู่ต่อไป

แตะท่ีเคร่ืองวัดความดันลูกตาท่ีมีหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเคร่ือง
วัดความดันลูกตาของคุณ แตะ PAIR TONOMETER (จับคู่
เคร่ืองวัดคว�มดันลูกต�)

1

2

4

3

2 จับคู่เคร่ืองวัดคว�มดันลูกต�ผ่�น Bluetooth และถ่�ยโอนข้อมูลก�รตรวจวัด

41 3

โปรดทราบ! หากคุณเคยจับคู่เคร่ืองวัดความดันลูกตาของคุณ
ผ่านสาย USB มาแล้วและต้องการใช้ Bluetooth คุณจะต้อง
ทำาการจับคู่อีกคร้ัง

สำาหรับ Android 
|
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55 6 7

ป้อนรหัส PIN ท่ีแสดงบนเคร่ืองวัดความดันลูกตา แตะ OK 
(ตกลง)  

ตอนน้ีเคร่ืองวัดความดันลูกตาจับคู่สำาเร็จแล้ว แตะ 
CONTINUE (ดำ�เนินก�รต่อ) 

ตอนน้ีคุณพร้อมท่ีจะเร่ิมใช้งานแอปแล้ว หลังจากวัดความดันลูก
ตาของคุณแล้ว ให้แตะ SYNC (ซิงค์) เพ่ือโอนผลการตรวจวัด
ไปยังคลาวด์

หากป๊อปอัปท่ีขอข้อมูลประจำาตัว iCare ของคุณเปิดข้ึน ให้
พิมพ์ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ หรือรหัสความปลอดภัยท่ีผู้
ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณให้มา

5

6

7

8

โปรดอ่านคู่มือการเร่ิมต้นใช้งาน HOME2 สำาหรับวิธีรับข้อมูล
ประจำาตัว iCare

สำาหรับ Android 
|



73 จับคู่เคร่ืองวัดคว�มดันลูกต�ผ่�น USB และถ่�ยโอนข้อมูลก�รตรวจวัด

1 32

แตะ USB CABLE (ส�ย USB)

หลังจากทำาการตรวจวัดแล้ว ให้เช่ือมต่อเคร่ืองวัดความดันลูกตา
ของคุณเข้ากับโทรศัพท์ของคุณโดยใช้สาย USB ท่ีให้มา ใช้อะ
แดปเตอร์ท่ีให้มาหากจำาเป็น

หากป๊อปอัปท่ีขอข้อมูลประจำาตัว iCare ของคุณเปิดข้ึน ให้
พิมพ์ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ หรือรหัสความปลอดภัยท่ีผู้
ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณให้มา 

ข้อมูลการตรวจวัดจะถูกถ่ายโอนโดยอัตโนมัติ

ถอดสาย USB ออกหลังจากการถ่ายโอนข้อมูลการตรวจวัด
เสร็จส้ิน

1

2

3

4

5

โปรดอ่านคู่มือการเร่ิมต้นใช้งาน HOME2 สำาหรับวิธีรับข้อมูล
ประจำาตัว iCare

สำาหรับ Android 
|



84 เข้�สู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลประจำาตัว iCare ของคุณ 

แตะ MEASUREMENTS (ก�รตรวจวัด) เพ่ือดูผลการวัด
ความดันลูกตาของคุณ 

1

221

โปรดทราบ! สำาหรับข้อมูลเก่ียวกับวิธีการรับข้อมูลประจำา
ตัว iCare โปรดอ่านคู่มือการเร่ิมต้นใช้งานในกระเป๋าพกพา
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองวัดความดันลูกตา

สำาหรับ Android 
|

ผลการตรวจวัดจะถูกลบออกจากหน่วยความจำาของเคร่ืองวัด
ความดันลูกตาหลังจากท่ีจัดเก็บไว้บนคลาวด์แล้ว



9คุณสมบัติกร�ฟและต�ร�ง

การต้ังค่า 

การตรวจวัดท่ีเลือก

วันท่ีและเวลาตรวจวัด

ช่วงสเกลของกราฟสามารถ
ปรับค่าได้จาก 

ตัวบ่งช้ีสีดำา  แสดงว่าค่าการตรวจ
วัดอยู่นอกช่วงสเกลของกราฟ

เล่ือนกราฟหรือเล่ือนเมนูรูปเม็ดยาเพ่ือดู
การตรวจวัดรายการก่อนหน้าหรือรายการ
ถัดไปของคุณ

หากต้องการดูผลการตรวจวัดแต่ละคร้ัง  
ให้เล่ือนเมนูรูปเม็ดยาท่ีด้านบนของหน้าจอ
หรือแตะท่ีจุดบนกราฟ

หุบน้ิวสองน้ิวเข้าหากันบนหน้าจอสัมผัส
เพ่ือซูมเข้าดูผลการตรวจวัดความดันลูก
ตาจำานวนน้อยลงบนกราฟ ซูมออกเพ่ือดู
กราฟท้ังหมด

5

1

แตะ      เพ่ือดูค่าการตรวจวัดท่ีอยู่นอกช่วง
สเกลของกราฟ

การตรวจวัดท่ีเลือก

สำาหรับ Android 
|
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แตะ TABLE (ต�ร�ง) เพ่ือดูการตรวจวัด
ในรูปแบบรายการ

แตะ  เพ่ือดูคุณภาพการตรวจวัด

เล่ือนดูรายการ

เลือกวันท่ีจาก 

หมุนเพ่ือดูกราฟในแนวนอน

สำาหรับ Android 
|
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คู่มือฉบับย่อสำ�หรับ 
PATIENT2 สำ�หรับ iOS

สำาหรับ iOS |

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มือถือท่ีติดต้ังแอป iCare 
PATIENT2 ต้ังค่าเวลาและวันท่ีถูกต้องแล้ว

ก่อนทำาการตรวจวัด ให้อัปเดตเวลาของเคร่ืองวัดความ
ดันลูกตาเป็นเวลาท้องถ่ินของคุณด้วยตนเองจากการต้ัง
ค่าของเคร่ืองวัดความดันลูกตาหรืออัปเดตอัตโนมัติโดย
การเช่ือมต่อเคร่ืองวัดความดันลูกตากับแอปพลิเคชัน 

iCare PATIENT2 หรือกับซอฟต์แวร์ iCare EXPORT

ผู้ป่วยสามารถใช้ iCare PATIENT2 เพ่ือดูผลการวัดความดันลูกตาและส่งข้อมูลผล
การตรวจวัดไปยัง iCare CLINIC หรือไปยัง iCare CLOUD ได้ บุคลากรทางการ
แพทย์สามารถใช้แอป iCare PATIENT2 เพ่ือส่งข้อมูลผลการวัดความดันลูกตาไป
ยัง iCare CLINIC ได้เท่าน้ัน



1211 สำาหรับ iOS |1

ดาวน์โหลดแอป iCare PATIENT2 จาก 
App Store

กดปุ่ม “START USING THE APP (เร่ิม
ก�รใช้ง�นแอป)”

เลือกพ้ืนท่ีของท่ีอยู่อาศัยของคุณ เลือก
ตำาแหน่งท่ีจะจัดเก็บข้อมูลความดันลูกตาของ
คุณ

เล่ือนลงและอ่านข้อกำาหนดการให้บริการและ
ตกลงยอมรับข้อกำาหนด

1

2

3

4

เร่ิมก�รใช้ง�นแอป iCare PATIENT2

42 3



132 จับคู่เคร่ืองวัดคว�มดันลูกต�กับอุปกรณ์มือถือของคุณ

3ก 3ข 4

Bluetooth ของเคร่ืองวัดความดันลูกตาเปิด
อยู่โดยค่าเร่ิมต้น แต่หากไม่เป็นเช่นน้ัน โปรด
ดูคำาแนะนำาในบท "เปิด Bluetooth บนเคร่ือง
วัดความดันลูกตา"

ไปท่ีการต้ังค่าอุปกรณ์มือถือของคุณและเปิด 
Bluetooth

แตะ SCAN DEVICES (สแกนอุปกรณ์) 
หากแอปขอสิทธ์ิการใช้งาน Bluetooth ให้
แตะ OK (ตกลง)

แตะท่ีเคร่ืองวัดความดันลูกตาท่ีมีหมายเลข
ผลิตภัณฑ์น้ัน 

แตะ PAIR TONOMETER (จับคู่เคร่ือง
วัดคว�มดันลูกต�)

1

2

3

4

5

สำาหรับ iOS |
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ป้อนรหัส PIN ท่ีแสดงบนเคร่ืองวัดความดัน
ลูกตา แตะ Pair (จับคู่)

ตอนน้ีเคร่ืองวัดความดันลูกตาจับคู่สำาเร็จ
แล้ว แตะ CONTINUE (ดำ�เนินก�รต่อ)

ตอนน้ีคุณพร้อมท่ีจะเร่ิมใช้งานแอปแล้ว

6

7

8

6 7 8

สำาหรับ iOS |
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1ข

หลังจากวัดความดันลูกตาของคุณแล้ว ให้
แตะ SYNC (ซิงค์) เพ่ือโอนผลการตรวจวัด
ไปยังคลาวด์

หากป๊อปอัปท่ีขอข้อมูลประจำาตัว iCare ของ
คุณเปิดข้ึน ให้พิมพ์ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านของ
คุณ หรือรหัสความปลอดภัยท่ีผู้ให้บริการด้าน
การดูแลสุขภาพของคุณให้มา

1

2

3 ถ่�ยโอนข้อมูลก�รตรวจวัดและเข้�สู่ระบบ

1ก

ผลการตรวจวัดจะถูกลบออกจากหน่วย
ความจำาของเคร่ืองวัดความดันลูกตาหลัง
จากท่ีจัดเก็บไว้บนคลาวด์แล้ว

โปรดอ่านคู่มือการเร่ิมต้นใช้งาน HOME2 
สำาหรับวิธีรับข้อมูลประจำาตัว iCare

สำาหรับ iOS |
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3 4

เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลประจำาตัว iCare ของ
คุณ 

แตะ MEASUREMENTS (ก�รตรวจ
วัด) เพ่ือดูประวัติการตรวจวัดความดันลูก
ตาของคุณ

3

4

โปรดทราบ! สำาหรับข้อมูลเก่ียวกับวิธี
การรับข้อมูลประจำาตัว iCare โปรดอ่าน
คู่มือการเร่ิมต้นใช้งานในกระเป๋าพกพา
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองวัดความดันลูกตา

สำาหรับ iOS |



174 คุณสมบัติกร�ฟและต�ร�ง

การต้ังค่า 

การตรวจวัดท่ีเลือก

วันท่ีและเวลาตรวจวัด

ช่วงสเกลของกราฟสามารถ
ปรับค่าได้จาก 

ตัวบ่งช้ีสีดำา  แสดงว่าค่าการตรวจ
วัดอยู่นอกช่วงสเกลของกราฟ

เล่ือนกราฟหรือเล่ือนเมนูรูปเม็ดยาเพ่ือดู
การตรวจวัดรายการก่อนหน้าหรือรายการ
ถัดไปของคุณ

หากต้องการดูผลการตรวจวัดแต่ละคร้ัง 
ให้เล่ือนเมนูรูปเม็ดยาท่ีด้านบนของหน้า
จอหรือแตะท่ีจุดบนกราฟ

หุบน้ิวสองน้ิวเข้าหากันบนหน้าจอสัมผัส
เพ่ือซูมเข้าดูผลการตรวจวัดความดันลูก
ตาจำานวนน้อยลงบนกราฟ ซูมออกเพ่ือดู
กราฟท้ังหมด

1

แตะ      เพ่ือดูค่าการตรวจวัดท่ีอยู่นอก
ช่วงสเกลของกราฟ

การตรวจวัดท่ีเลือก

สำาหรับ iOS |
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แตะ TABLE (ต�ร�ง) เพ่ือดูการตรวจวัด
ในรูปแบบรายการ

แตะ  เพ่ือดูคุณภาพการตรวจวัด

เล่ือนดูรายการ

เลือกวันท่ีจาก 

หมุนเพ่ือดูกราฟในแนวนอน

สำาหรับ iOS |



19เปิด Bluetooth บนเคร่ืองวัดคว�มดันลูกต�

กด  เพ่ือเปิดเคร่ืองวัดความดันลูกตา

กด  จนกว่าคุณจะเห็น SETTINGS (ก�รต้ังค่�) บนหน้าจอ
ของเคร่ืองวัดความดันลูกตา แล้วกด 

หาก Bluetooth ปิดอยู่ ให้กด  เพ่ือเข้าสู่เมนู BLUETOOTH 
(บลูทูธ)

กด  จนกว่าคุณจะเห็น ON (เปิด) และกด 

1

2

3

4

5

ถือเคร่ืองวัดความดัน
ลูกตาในแนวต้ังเพ่ือดู
คำาแนะนำาเหล่าน้ี

Bluetooth ท่ีเคร่ืองวัดความดันลูกตาของคุณเปิดอยู่โดยค่า
เร่ิมต้น ตามการต้ังค่าจากโรงงาน หากต้องการตรวจสอบว่า 
Bluetooth ของเคร่ืองวัดความดันลูกตาเปิดอยู่หรือไม่ ให้ทำาตาม
คำาแนะนำาต่อไปน้ี



19 คู่มือฉบับย่อ (สำาหรับ W
indow

s เท่านั้น) 
iCare EXPO

RT
iCare EXPORT

คู่มือฉบับย่อ



คู่มือฉบับย่อสำ�หรับ EXPORT

1 ดาวน์โหลดและตั้งค่า iCare EXPORT 22

2 เชื่อมต่อและส่งผลการตรวจวัดโดยใช้สาย USB 24

3 เชื่อมต่อและส่งข้อมูลการวัดผ่าน Bluetooth 25

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ EXPORT โปรดติดต่อบุคลากรทางการ
แพทย์หรือตัวแทนจำาหน่าย iCare ของคุณ 

ก่อนทำาการตรวจวัด ให้อัปเดตเวลาของเคร่ืองวัดความดันลูกตาเป็นเวลาท้อง
ถ่ินของคุณด้วยตนเองจากการต้ังค่าของเคร่ืองวัดความดันลูกตาหรืออัปเดต
อัตโนมัติโดยการเช่ือมต่อเคร่ืองวัดความดันลูกตากับแอปพลิเคชัน iCare 

PATIENT2 หรือกับซอฟต์แวร์ iCare EXPORT

ผู้ป่วยสามารถจัดเก็บข้อมูลการวัดความดันลูกตาของตนเองไว้ในบัญชีส่วนตัวใน iCare 
CLOUD ได้ หากเคร่ืองวัดความดันลูกตาของผู้ป่วยยังไม่ได้ลงทะเบียนกับบัญชี iCare 
CLINIC ของบุคลากรทางการแพทย์ สำาหรับข้อมูลเก่ียวกับวิธีการสร้างบัญชีส่วนตัว โปรดอ่าน
คู่มือการเร่ิมต้นใช้งานในกระเป๋าพกพาผลิตภัณฑ์เคร่ืองวัดความดันลูกตา

อ่านคู่มือฉบับย่อน้ีก่อนใช้งาน iCare 
EXPORT ทำาตามคำาแนะนำาทีละข้ันตอน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาและวันท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ถูกต้องเม่ือใช้งานกับ 

iCare EXPORT

ขั้นตอน หน้า



22ด�วน์โหลดและต้ังค่� iCare EXPORT1

ดาวน์โหลด iCare EXPORT จาก
เว็บไซต์ต่อไปน้ี: 

https://www.icare-world.com/
apps/export/ 

คลิกสองคร้ังท่ีไฟล์ iCare EXPORT 
Setup.exe

อ่านคำาแนะนำาในตัวช่วยการต้ังค่า แล้ว
คลิก Next (ถัดไป) 

ยอมรับข้อตกลงสิทธ์ิการใช้งาน
ซอฟต์แวร์โดยเลือก I Agree (ข้�พเจ้�
ยอมรับ) ดำาเนินการต่อไปโดยคลิก 
Next (ถัดไป) จนกว่าการติดต้ังจะเสร็จ
สมบูรณ์

1

2

3

2 3
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7
เลือก Cloud mode (โหมด
คล�วด์) เพ่ือจัดเก็บผลการ
ตรวจวัดใน iCare CLINIC หรือ 
CLOUD เลือก Local mode 
(โหมดในเคร่ือง) เพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลการตรวจวัดในพีซีของคุณ

เม่ือการติดต้ังเสร็จสมบูรณ์ ให้
คลิก Close (ปิด)

คลิกสองคร้ังท่ีไอคอน iCare 
EXPORT บนเดสก์ท็อป หรือ
ค้นหาโปรแกรมภายใต้เมนู 
Windows Start (เร่ิมของ 
Windows) ใต้โฟลเดอร์ Icare 
และเร่ิมต้นโปรแกรม

คุณสามารถเลือกภาษาได้จาก
เมนูด้านล่างขวา

5

4

6

7

64



2423 เช่ือมต่อและส่งผลก�รตรวจวัดโดยใช้ส�ย USB2

เช่ือมต่อเคร่ืองวัดความดันลูกตาของคุณเข้ากับพีซีของคุณ
โดยใช้สาย USB ท่ีให้มา

หากป๊อปอัปท่ีขอข้อมูลประจำาตัว iCare ของคุณเปิดข้ึน ให้
พิมพ์ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ หรือรหัสความปลอดภัยท่ี
ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณให้มา

เคร่ืองวัดความดันลูกตาจะส่งผลการตรวจวัดไปยังเซิร์ฟเวอร์
โดยอัตโนมัติ

1

2

3

1

3

โปรดทราบ! เม่ือคุณถ่ายโอนข้อมูลแล้ว ผลการตรวจวัดจะ
ถูกลบออกจากหน่วยความจำาของเคร่ืองวัดความดันลูกตา
โดยอัตโนมัติ
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สำาหรับคำาแนะนำาเหล่าน้ี ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคร่ืองวัดความ
ดันลูกตาและ Bluetooth ของเคร่ืองพีซีเปิดอยู่ สำาหรับคำาแนะนำา 
โปรดดูบทท่ี 5 วิธีเปิด Bluetooth ท่ีเคร่ืองวัดความดันลูกตา 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคร่ืองวัดความดันลูกตาเปิดอยู่ก่อนท่ีคุณจะ
เช่ือมต่อเคร่ืองวัดความดันลูกตาเข้ากับ iCare EXPORT 

คลิก Select BT Device (เลือกอุปกรณ์บลูทูธ) ท่ีมุมล่างซ้าย

เลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเคร่ืองวัดความดันลูกตาจากเมนู
แบบเล่ือนลง คุณสามารถดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ (SN) ได้จาก
ฉลากท่ีด้านหลังเคร่ืองวัดความดันลูกตาของคุณ

ป้อนรหัส PIN ท่ีจะปรากฏบนหน้าจอเคร่ืองวัดความดันลูกตาของ
คุณ แล้วกด OK (ตกลง) 

1

2

3

4

ในแอปพลิเคชัน iCare EXPORT

เช่ือมต่อและส่งข้อมูลก�รวัดผ่�น Bluetooth3

2

4
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เคร่ืองวัดความดันลูกตาจะเช่ือมต่อกับแอปพลิเคชัน iCare EXPORT 
และส่งผลการตรวจวัดไปยัง iCare CLOUD หรือบัญชี iCare CLINIC 
ของบุคลากรทางการแพทย์ของคุณโดยอัตโนมัติ

หากป๊อปอัปท่ีขอข้อมูลประจำาตัว iCare ของคุณเปิดข้ึน ให้พิมพ์ช่ือผู้ใช้
และรหัสผ่านของคุณ หรือรหัสความปลอดภัยท่ีผู้ให้บริการด้านการดูแล
สุขภาพของคุณให้มา

1

2

1

โปรดทราบ! เม่ือคุณถ่ายโอนข้อมูลแล้ว ผลการตรวจวัดจะถูกลบออก
จากหน่วยความจำาของเคร่ืองวัดความดันลูกตาโดยอัตโนมัติ



www.icare-world.com

iCare เป น็เคร ื อ่งหมายการค า้จดทะเบ ยีนของ Icare Finland Oy Centervue S.p.A., Icare Finland Oy และ Icare USA Inc. เป น็ส ่วนหน ึ ่งของกล ุม่บร ิษ ทั Revenio และเป น็ต ัวแทนของแบรนด ์ iCare
ผล ติภณัฑ ์ บร กิาร หร อืข อ้เสนอท ั ง้หมดท ี อ่ า้งถ งึในโบรช วัร น์ ี ้ อาจไม ่ได ร้ บัการอน ุม ตั หิร อืม ีให ้ในบางตลาดและฉลากและค ำาแนะนำาท ี ่ได ร้ บัอน ุม ตั อิาจแตกต่างกนัไปในแตล่ะประเทศ ข อ้ม ลูจ ำาเพาะของ
ผล ติภณัฑอ์าจม กีารเปล ี ย่นแปลงในส ่วนของการออกแบบและขอบเขตของการสง่มอบและโดยเป น็ผลมาจากการพฒันาทางเทคน คิท ี ด่ ำาเน นิอย ู่

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน

Icare Finland Oy 
Äyritie 22  
01510 Vantaa, Finland 
โทร +358 9 8775 1150
info@icare-world.com

Icare USA, Inc.
4700 Falls of Neuse Rd. Ste 245
Raleigh, NC. 27609
โทร +1 888.422.7313  |  แฟกซ์ +1 877.477.5485
infoUSA@icare-world.com
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