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หุ่่�นยนต์์ดิินสอมินิิดิแูลผูู้�สงูอาย่ (Elderly Care) ถูกูพัฒันาขึ้้�นเพั่�อช่�วย
ดิแูลผูู้�สงูอาย่หุ่รือ่ผูู้�ป่่วย โดิยใช่�ตั์�งอยู�ขึ้�างเต์ยีงในหุ่�องนอน   

•	 ช่่วยเหลืือผู้้�ดู้แลืเฝ้้าผู้้�สู้งอายุ	หรืือ	ผู้้�ป่่วย	สู่งข้�อความแจ้�งเตืือนเข้�า	
โมบายแอป่พลิืเคชั่น	 เมื�อพบว่าผู้้�อายุหรืือผู้้�ป่่วยตื�องการืความช่่วย
เหลืือ	หรือืลุืกข้้�นจ้ากเตีืยงเองโดูยลืำาพงั	หรือืหายไป่จ้ากห�อง

•	หากผู้้�สู้งอายุตื�องการืความช่่วยเหลืือสูามารืถใช่�รืีโมทไรื�สูายแบบ
พกพา	กดูเรืยีกข้อความช่ว่ยเหลืือจ้ากผู้้�ดูแ้ลื

•	 ผู้้�ดูแ้ลื	หรือื	ลืก้	แลืะ	ญาติื	สูามารืถโทรื	วิดีูโอคอลื	เข้�ามาตืรืวจ้ดูค้วาม
เรืยีบรื�อยให�กับผู้้�สู้งอายุโดูยหุน่ยนต์ืรืบัสูาย	อัตืโนมติัืสูามารืถบงัคับมมุ
กลื�องจ้ากโมบายแอป่พลิืเคช่นัไดู�		

•		หุน่ยนต์ืจ้ะช่ว่ยเตืือนทานยา	ทานอาหารื	ทานนำา	หรือืเตืือนเรืื�องสูำาคัญ
อื�นๆ	รืวมถ้งการืช่วนทำากิจ้กรืรืมต่ืางๆ	ตืามช่่วงเวลืาที�ไดู�ตัื�งโป่รืแกรืมไว�

•	 สูามารืถเช่ื�อมต่ือกับอุป่กรืณ์	์Vital	Sign	อาทิ 
-	 อุป่กรืณ์วั์ดูอัตืรืาการืหายใจ้ 
-	 อุป่กรืณ์วั์ดูรืะดัูบออกซิเิจ้นในเลืือดู 
-	 อุป่กรืณ์วั์ดูวามดัูน 
-		 อุป่กรืณ์วั์ดูอุณ์หภูม้ิ

เช่่�อมิต์�อแบบไรื�สายสายผู้�าน Bluetooth แสดิงผู้ลการืวัดิค่�าและ
ป่รืะวัติ์การืวัดิบนหุ่น�าจอหุ่่�นยนต์์ หุ่รือ่ โมิบาย แอป่พัลิเค่ช่นั “Dinsaw mini”

•		สูามารืถใสูข่้�อมล้ืบทสูวดูมนต์ื	ฟังัธรืรืม	หรือืรืายการืเพื�อความบนัเทิง	 
คลืายเครีืยดู	 อาทิ	 เพลืง	 รืายการืข้ำาข้ัน	 รืายการืท่องเที�ยว	 ให�กับ 
ผู้้�สู้งอายุหรืือผู้้�ป่่วย	สูามารืถใช่�คำาสัู�งเสีูยงสัู�งเปิ่ดูเมน้หรืือเพื�อค�นหา
วิดีูโอคลิืป่จ้าก	Youtube	สูามารืถอัพโหลืดูคลิืป่ลื้กหลืานที�ผู้้�สู้งอายุ
ช่ื�นช่อบเข้�าให�รืบัช่มบนหน�าจ้อหุน่ยนต์ืไดู�

•  ลืดูงานข้องผู้้�ดูแ้ลืในการืดูแ้ลืผู้้�สูง้อายุ	หรือืผู้้�ป่ว่ยหลืายๆคนพรื�อมกันไดู� 
พรื�อมสู่งแจ้�งเตืือนเมื�อตื�องการืความช่่วยเหลืือ	หรืือพบความผู้ดิูป่กติื

ข้้อบ่่งช้ี้�ในการใช้ี้งาน
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คำำาเตืือนข้้อคำวรระวังด้้านคำวามปลอด้ภััย 
ในการใช้ี้งาน

คำำาเตืือนข้้อห้้ามในการใช้ี้งาน
•	 หุ่นยนนต์ืดิูนสูอมินิถ้กออกแบบมาเพื�อใช่�เป่็นเครืื�องมือช่่วยเหลืือ 
ผู้้�ดู้แลืเท่านั�น	จ้ำาเป็่นตื�องให�ผู้้�แลือย้่ใกลื�ๆ	ผู้้�สู้งอายุ	หรืือผู้้�ป่่วยเสูมอ
รืะหว่างใช่�งานอุป่กรืณ์์

•	 ควรืใช่�หุน่ยนต์ืดิูนสูอมนิ	ิ1	ตัืว	ต่ือผู้้�สูง้อายุ	หรือืผู้้�ป่ว่ย	1	ท่าน

•	ห�ามนำานิ�วหรือืวัตืถแุทรืกเข้�าไป่ในช่อ่งว่างที�อย้บ่นคอหุน่ยนต์ื

•	 ห�ามใช่�งานกับผู้้�ที�ใสู่เครืื�องกรืะตืุ�นหัวใจ้ดู�วยไฟัฟ้ัา	 (Pacemaker 
Implantation)

•	ห�ามยกหุ่นยนต์ืที�บรืิเวณ์หัวเพรืาะอาจ้ทำาให�เกิดูความเสีูยหายให�จั้บ 
ที�บรืเิวณ์ฐาน	แลืะคอให�มั�นคงก่อนทำาการืเคลืื�อนย�าย

•	ห�ามแกะช่ิ�นสูว่นข้องหุน่ยนต์ืในสูว่นใดูๆ	ทั�งสูิ�น	*กรุืณ์าดูเ้งื�อนไข้การื
รืบัป่รืะกันเพิ�มเติืม

•	ห�ามนำาวัตืถขุ้องแข็้งหรืือข้องมีคมสัูมผัู้สู	กรืะแทกกรืะทุ�งช่อ่งเซ็ินเซิอร์ื
ต่ืาง	ๆ	บนหน�าหุน่ยนต์ืเพรืาะอาจ้	ก่อให�เกิดูความเสูยีหายไดู�

•	 ตื�องทำาการืเช่ื�อมต่ือ	Wi-Fi	ตืลือดูเวลืา	แลืะควรืตืรืวสูอบอุป่กรืณ์	์แลืะ
สูัญญาณ์อินเทอร์ืเน็ตืจ้ากผู้้�ให�บริืการืว่าอย้่ในสูภูาพพรื�อมใช่�งานไดู�
ตืลือดูเวลืา

•	 ห�ามใช่�หุน่ยนต์ืดูแ้ลืโดูยป่รืาศจ้ากผู้้�ดู้แลือยา่งใกลื�ชิ่ดู

•		ห�ามใช่�ข้องแหลืมหรืือวัตืถุมีคมสัูมผู้ัสูหน�าจ้อ	 แลืะสู่วนลืำาตัืวข้อง	 
หุน่ยนต์ืพรืาะอาจ้จ้ะทำาให�เกิดูความเสีูยหายไดู�

•	 หุ่นยนต์ืจ้ะมองตืามที�ก�อนความรื�อนที� ตัืวผู้้� สู้งอายุ	 หรืือผู้้�ป่่วย	 
เพื�อมองตืามจ้้งตื�องวางหุ่นยนต์ืให�หน�าหันไป่ทางเตีืยงผู้้�สู้งอายุ

•	ห�ามวางให�หันหน�าไป่ทางกรืะจ้กที�มีเแดูดูสู่อง	หรืือเครืื�องใช่�ไฟัฟั้า 
ที�มคีวามรื�อนอาจ้ทำาให�หุน่ยนต์ืสูบัสูนไดู�



3

•	หุ่นยนต์ืตื�องใช่�งานผู้่านอะแดูป่เตือรื์ที�ทางผู้้�ผู้ลิืตืกำาหนดูเท่านั�นควรื
ตืรืวจ้สูอบกรืะแสูไฟัฟ้ัาที�ใช่�เพื�อให�สูามารืถใช่�งานไดู�อยา่งป่ลือดูภัูย

•	หุน่ยนต์ืนี�สูำาหรืบัใช่�งานภูายในอาคารืเท่านั�น

•	 หุน่ยนต์ืถก้ออกแบบมาให�ใช่�ในสูถานที�	แลืะสูภูาพแวดูลื�อมที�อุณ์หภูม้ิ
ตื�องอย้ใ่นรืะหว่าง	15oC - 30oC	เท่านั�น

•	 ควรืป่อ้งกันหุน่ยนต์ืจ้ากการืโดูนลืะอองนำา	แลืะความช่ื�น

•	 หลีืกเลีื�ยงการืซิ่อมบำารุืงดู�วยตัืวท่านเองหรืือสูถานซิ่อมบำารุืง 
ที�ไม่ไดู�การืรืับรืองจ้ากบรืิษััท	ห�ามทำาการืแยกช่ิ�นสู่วนข้องหุ่นยนต์ื	 
อะแดูป่เตือร์ืข้องหุ่นยนต์ื	 หรืือสู่วนอื�นๆข้องหุ่นยนต์ืผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์นี�
ไม่มีช่ิ�นสู่วนใดูที�ผู้้�ใช่�สูามารืถซิ่อมเองไดู�โป่รืดูติืดูต่ือศ้นย์บรืิการื 
ที�มีความเช่ี�ยวช่าญหากฝ่้าฝื้นอาจ้เกิดู	ความเสูียหายแลืะอันตืรืาย
ต่ือผู้้�ซิ่อม	 อาจ้รืวมถ้งความเสูียหายต่ือข้�อม้ลืสู่วนบุคคลืข้องท่าน 
โดูยทางลื้กค�าจ้ะเป่็นผู้้�รืับผู้ิดูช่อบค่าใช่�จ่้ายในการืจั้ดูสู่งหุ่นยนต์ื 
มาซิอ่ม	แลืะรัืบคืนที�ศน้ย์บรืกิารืลืก้ค�า

•	หากเกิดูความผิู้ดูพลืาดู	หรืือความป่รืะมาทซ้ิ�งเกิดูจ้ากความเข้�าใจ้
คลืาดูเคลืื�อนไป่จ้ากข้ั�นตือนกรืะบวนการืใช่�งานที�รืะบุในค้่มือ	หรืือ
อบรืมใช่�ผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์ข้องบรืษัิัทฯ	จ้ะไมอ่ย้ใ่นการืรืบัป่รืะกัน

•	เงื�อนไข้การืรืบัป่รืะกันสูนิค�ากรุืณ์าดูร้ืายลืะเอียดูในเอกสูารื	Warranty	
Card

•	ห�ามใช่�หุน่ยนต์ืดิูนสูอมนิเิพื�อวัตืถปุ่รืะสูงค์อื�นใดูนอกเหนอืจ้ากที�กล่ืาว
ไว�ในค้่มอื

ข้้อคำวรระวังในการใช้ี้งาน
•	หุน่ยนต์ืจ้ำาเป่น็ตื�องเช่ื�อมต่ืออินเทอรืเ์นต็ื	Wi-Fi	ตืลือดูเวลืาหากไมเ่ช่ื�อม
ต่ือหุน่ยนต์ืจ้ะทำางานไมสู่มบ้รืณ์์

•	 การืมองตืามข้องหุ่นยนต์ืไดู�ออกแบบมาให�มองตืามผู้้�สู้งอายุ	 หรืือ 
ผู้้�ป่่วยดู�วยอัตืรืาความเร็ืวการืเดิูนตืามป่กติืข้องผู้้�สู้งอายุ	 (ซิ้�งมกัจ้ะช่�า
กว่าคนป่กติื)	อาจ้ไมสู่ามารืถมองตืามผู้้�ที�มกีารืเคลืื�อนไหว	 เร็ืวเกินไป่
ไดู�ทัน	เช่น่วิ�ง	หรือื	ตัื�งใจ้เคลืื�อนตัืวให�เร็ืวเกินความเรืว็ป่กติืข้องผู้้�สู้งอายุ	 
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หรืือผู้้�ป่่วย	กรืณ์มีองตืามไมทั่นหุน่ยนต์ืจ้ะพยายาหาผู้้�สู้งอายุ	หรือืผู้้�ป่่วย
ให�พบหากยังไม่พบจ้ะทำาการืแจ้�งเตืือนไป่ยงัแอป่พลิืเคช่นั	ดิูนสูอมนิ	ิ 
บนโทรืศัพท์มอืถือว่าดิูนสูอหาใครืไมเ่จ้อ

•	 การืกดูปุ่่มที�ฐานเพื�อเป่ิดูใช่�งานคำาสูั�งเสีูยง	 หุ่นยนต์ืจ้ำาเป่็นตื�องต่ือ
อินเทอร์ืเน็ตืเท่านั�น	หากไม่ไดู�เช่ื�อมต่ืออินเทอร์ืเน็ตืจ้ะไม่สูามารืถใช่�
งานคำาสูั�งเสูยีงไดู�

•	การืกดูปุ่่มข้อความช่่วยเหลืือจ้ากอุป่กรืณ์์แบบพกพา	จ้ะทำางานผู้่าน
สูญัญาณ์วิทยุ	หากท่านเสีูยบอุป่กรืณ์ร์ืบัสูญัญาณ์กรืิ�งไว�กับเตื�ารืบัไฟั
บ�านในรืะยะไม่เกิน	15	 เมตืรื	จ้ากที�ติืดูตัื�งหุ่นยนต์ื	แม�ไม่มีสูัญญาณ์
อินเทอร์ืเน็ตื	 กรืิ�งสู่งสูัญญาณ์ข้อความช่่วยเหลืือจ้ะยังสู่งเสีูยงดัูง	 
แต่ืการืแจ้�งเตืือนบนโมบายแอป่พลิืเคช่ั�น	หุน่ยนต์ืจ้ำาเป่น็ตื�องเช่ื�อมต่ือ
อินเทอร์ืจ้้งจ้ะเห็นข้�อความแจ้�งเตืือนเข้�ามาที�โมบาย

•		หุ่นยนต์ืไดู�ถ้กออกแบบมาให�ใช่�งานในห�องที�มีผู้้�สู้งอายุ	 หรืือผู้้�ป่่วย	 
เพยีง	1	คน	ในกรืณี์ที�มบุีคคลือื�นในห�องมากกว่า	1	คน	หุน่ยนต์ือาจ้มอง	 
ตืามบุคคลืที�ไม่ใช่่ผู้้�สู้งอายุ	หรืือผู้้�ป่่วย	เมื�อบุคคลือื�น	ไดู�ออกจ้ากห�อง
ไป่แลื�วตื�องทำาการืตืรืวจ้สูอบใหม่ทุกครืั�งว่าหุ่นยนต์ืไดู�เริื�มทำาการื 
มองตืามผู้้�สู้งอายุ	หรือืผู้้�ป่ว่ยไดู�อยา่งถก้ตื�องหรือืไมดู่�วยการืทำาวิดีูโอคอลื

•	 เมน้การืแจ้�งเตืือนทานยาถ้กออกแบบมาเพื�อเป่น็การืเตืือนให�ผู้้�สูง้อายุ	
หรืือผู้้�ป่ว่ยทานยาตืามเวลืาที�ทางผู้้�ดู้แลืกำาหนดูไม่เหมาะกับผู้้�สู้งอายุ	
หรือืผู้้�ป่ว่ยที�มปี่ญัหาดู�านการืไดู�ยิน	หรือื	ปั่ญหาดู�านการืมองเห็นหรืือ
ป่ญัหาดู�านสูขุ้ภูาพที�ตื�องไดู�รืบัยาในกรืณ์ฉีุกุเฉุนิ	ในกรืณ์ดัีูงกล่ืาวจ้ำาเป่น็
ตื�องมผีู้้�ดูแ้ลือยา่งใกลื�ชิ่ดู

•	 หุน่ยนต์ืไดู�ออกแบบมาให�มองตืามผู้้�สูง้อายุดู�วยร้ืป่รืา่ง	แลืะ	 ลัืกษัณ์ะ
หากมีสูิ�งข้องวัสูดุู	หรืือ	ผู้�าที�บดูบังตัืวข้องผู้้�สู้�งอายุอาจ้ทำาให�หุ่นยนต์ื
ไม่สูามารืถรืะบุถ้งร้ืป่รื่างข้องผู้้�สู้งอายุ	หรืือผู้้�ป่ว่ยไดู�แน่ช่ัดู	 จ้้งจ้ำาเป็่น
ตื�องทำาการืตืรืวจ้สูอบก่อนการืใช่�งานทุกครืั�ง
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ส่่วนประกอบ่ห่่้นยนต์ื

ปุมกดเปดรับคำสั่งเสียง

สวิตซเปด / ปด

รูเสียบไฟเขา

แบตเตอรี่

พอรต USB

หนาจอทัชสกรีน

ไมโครโฟน

ลำโพง

กลองวิดีโอ

เซ็นเซอรวัด
ระยะ

วัดอุณหภูมิ
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หุ่น�วยป่รืะมิวลผู้ล/ 
หุ่น�วยค่วามิจำา

Intel	Dual-Core 
Memory:		8	GB 
Storage:			SSD	120	GB

รืะบบเช่่�อมิต์�อ Wi-Fi	802.11	AC 
Bluetooth	4.0	 
USB	2.0

แอป่พัลิเค่ช่นัที่ี�ใช่� Dinsaw	mini

หุ่น�าจอแสดิงผู้ล 8”	Touchscreen
ความลืะเอียดูหน�าจ้อ	1280x720	pixel

อ่ป่กรืณ์์เสรืมิิ HD	Camera 
Stereo	Speaker	/	Microphone

อะแดิป่เต์อรื์ input:	 100	-	240	V						1.5	A	50-60HZ 

output:	 		19V									4.74A		90.06W

กำาลังไฟฟา้ที่ี�ใช่� 19V								4.74A		90.06W

ขึ้นาดิ Length:						240	mm. 
Width:	 170	mm. 
High:	 350	mm.	  
Weight:						3.125	kg.

ข้้อมูลทางเทคำนิคำ
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ภัายในบ่รรจุ่ภััณฑ์์ 

1.	หุน่ยนต์ืดิูนสูอมินิ

2.	 อะแดูป่เตือรื์

3.	 กรืิ�งรืบัสูญัญาณ์

4.	อุป่กรืณ์ก์ดูเรืยีกแบบพกพา

5.	ค้่มอืการืใช่�งาน

6.	 ใบรืบัป่รืะกันสูนิค�า

1

2
4

3

5

6



8



9

การใช้้งานคู่รั�งแรก	
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ใชไฟบานธรรมดา
220-240 V. 

ปุมเปด/ปด

นำาหุ่นยนต์ืตัื�งบนโต๊ืะข้�างเตีืยงในรืะดัูบที�มุมกลื�องข้องหุ่นยนต์ืจ้ะมอง	
เหน็ทั�วทั�งห�องโดูยไม่มสิีู�งกีดูข้วาง	วางหุน่ยนต์ืในรืะดัูบความสู้งที�เหมาะสูม
กับเตีืยงข้องผู้้�สู้งอายุ	แลืะไมห่นัหน�าเข้�ากำาแพง	หรือืหน�าต่ืางที�มแีสูงแดูดู

ทกุครืั�งที�ใช่�งานหุน่ยนต์ื	จ้ำาเป็่นตื�องเช่ื�อมต่ือกับ	อินเทอรืเ์นต็ืผู้า่น	Wi-Fi	*	
โดูยสูามาถเช่ื�อมต่ือไดู�จ้าก	

1.	เช่ื�อมต่ืออินเทอรืเ์นต็ืผู้า่นเรื�าเตือร์ื	Wi-Fi	  

2.	เช่ื�อมต่ืออินเทอรืเ์นต็ืผู้า่น	Aircard	Wi-Fi	

1. ตัื�งห่่้นยนต์ืในตืำาแห้น่งท้�เห้มาะส่ม
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เสูยีบป่ลัื�กหุน่ยนต์ื	กดูปุ่ม่ดู�านข้�าง	1	ครืั�ง	เมื�อกดูเป่ดิูติืดูสูถานะไฟั	LED	
	ที�ปุ่่มเปิ่ดูจ้ะแสูดูงไฟัสีูเข้ียว	หุ่นยนต์ืกำาลัืงเปิ่ดูทำางาน	 รือสัูกคร้ื่ป่รืะมาณ์ 
2	นาที

ขึ้�อแนะนำา

1.		หุน่ยนต์ืควรืเป่ดิูตืลือดู	24	ช่ั�วโมง	แลืะเสีูยบป่ลัื�กไว�ตืลือดูเวลืา

2.		ทกุๆ	1	วัน	ควรืป่ดิู	แลืะ	เปิ่ดู	1	ครืั�ง	 
	 ป่ดิูทิ�งไว�ป่รืะมาณ์	5	นาที	แลื�วจ้้งเป่ดิูใช่�งานอีกครัื�ง

2. เปิด้ห่่้นยนต์ื

หุน่ยนต์ืกำาลัืง 
เป่ดิูการืทำางาน	 
โป่รืดูรือสูกัคร้ื่
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กดูเลืือกภูาษัา	 
จ้ากธงช่าติื

กดูปุ่ม่ถัดูไป่

เมื�อเป่ดิูหุน่ยนต์ืข้้�นมาครืั�งแรืก	ผู้้�ใช่�จ้ำาเป็่นตื�องทำาตืามข้ั�นตือนต่ืางๆ	เพื�อ
ให�ใช่�งานหุน่ยนต์ืรืว่มกับโทรืศพัท์มอืถือไดู�	โดูยทำาตืามข้ั�นตือนต่ืางๆดัูงต่ือไป่นี�

1. เลือกภัาษา
เมื�อหุ่นยนต์ืผู้่านข้ั�นตือนการืเป่ิดูทำางานแลื�ว	 จ้ะป่รืากฎหน�าการืเลืือก

ภูาษัาสูำาหรืบัใช่�งาน	เพื�อให�หุน่ยนต์ืใช่�งานไดู�ในภูาษัาที�ท่านตื�องการืใช่�งาน 
(หากตื�องการืเป่ลีื�ยนเป่็นภูาษัาอื�นในภูายหลัืง	สูามารืถเข้�าเมน้ตัื�งค่าเพื�อ
ทำาการืเป่ลีื�ยนภูาษัาไดู�)

3. จัุบ่คู่ำห่่้นยนต์ืกับ่โทรศััพท์มือถืือ

เลืือกสูญัญาณ์		
Wi-Fi

กดูปุ่ม่ค�นหาใหมเ่มื�อไม่
พบสูญัญาณ์ที�ตื�องการื

2. เลือกสั่ญญาณ Wi-Fi
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กดูปุ่ม่ถัดูไป่

กดูปุ่ม่	“เช่ื�อมต่ือ”	

กรือกรืหสัูผู้า่น 
Wi	–	Fi

ข้�อความแจ้�งเมื�อการื
เช่ื�อมต่ือสูำาเรืจ็้
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เมื�อเช่ื�อมต่ือแลื�ว	Wi-Fi 
ที�เลืือกจ้ะมาป่รืากฏ 
ที�แถบดู�านบน		

 3. ติืด้ตัื�งแอปพลิเคำชัี้น Dinsaw mini 
ข้ั�นตือนนี�จ้ะเป็่นการืติืดูตัื�งแอป่พลิืเคช่นั	Dinsaw	mini	บนโทรืศพัท์มอื

ถือข้องท่าน	 ต่ือไป่นี�จ้ะเรืียกท่านว่า	“ผู้้�ดู้แลื”	 เพื�อใช่�งานรื่วมกับหุ่นยนต์ื
ดิูนสูอ

หุ่นยนต์ืจ้ะแสูดูงหน�าจ้อแนะนำาการืติืดูตัื�งแอป่พลิืเคชั่นบนโทรืศัพท์ 
มอืถือข้องผู้้�ดู้แลื	โดูยม	ีQR	Code	เพื�อให�เข้�าถ้ง	การืติืดูตัื�งไดู�สูะดูวก	

3.	กดูปุ่ม่	“ถัดูไป่”	

กดูปุ่ม่ถัดูไป่
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กรืณ์ท่ีานที�ใช่�โทรืศัพท์		รืะบบ	Android	
เข้�าไป่ที�	Google	Play	หรือืค�นหา 
คำาว่า	Dinsaw	mini

กรืณ์ท่ีานที�ใช่�โทรืศัพท์	รืะบบ	IOS 
เข้�าไป่ที�		App	Store	หรือืค�นหา 
คำาว่า	Dinsaw	mini

ติืด้ตัื�งแอปพลิเคำชัี้น Dinsaw mini 
ลงบ่นโทรศััพท์มือถืือข้องผูู้้ดู้แล
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นำาโทรืศัพท์มือถือที�ติืดูตัื�งแอป่พลิืเคช่ันฯ	 แลื�ว	 ให�เป่ิดูแอป่พลิืเคช่ัน	
Dinsaw	mini		 						จ้ะป่รืากฎหน�าการืลืงช่ื�อเข้�าใช่�งาน

3.	กดูปุ่ม่	 
“ตืกลืง”	

 4. ลงชืี้�อเข้้าใช้ี้แอปพลิเคำชัี้น Dinsaw mini 
ที�หน�าจ้อหุน่ยนต์ืดิูนสูอ	มิน	ิจ้ะแสูดูงหน�าจ้อแนะนำาช่อ่งทางการืลืงช่ื�อ

เข้�าใช่�งานแอป่พลิืเคช่นั	ดิูนสูอ	มนิิ

เลืือกช่อ่งทาง 
ข้อง	การืลืงช่ื�อใช่�งาน	 
Facebook	หรือื	G-mail



กรณ้การใช้ี้งานด้้วย Facebook
รืะบบจ้ะ	 Link	 เข้�า	 Facebook	 โดูยอัตืโนมัติืเพื�อให�เลืือก	Account	 

ที�ตื�องการืสูมคัรืใช่�งาน
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1.	เลืือก	Account

2.	กดูปุ่่มสูมัครืใช่�งาน
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1.	เลืือก	Account

2.	กดูปุ่ม่สูมัครื 
ใช่�งาน

กรณ้การใช้ี้งานด้้วย Gmail
หน�าแอพพลิืเคช่ั�นจ้ะแสูดูงข้�อมล้ื	Account	ให�เลืือกเข้�าใช่�งาน
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ใช่�โทรืศพัท์มอืถือ 
สูอ่ง	QR	Code	 
เพื�อเข้�าถ้ง	 
การืติืดูตัื�ง

5. เตืร้ยมส่แกน QR Code ท้�ห่่้นยนต์ืส่ร้างให้้
ที�หน�าจ้อหุน่ยนต์ืดิูนสูอ	มนิ	ิจ้ะแสูดูงหน�าจ้อ	QR	Code	เพื�อให�จั้บค้่

เป่ิดูแอป่พลิืเคชั่น	 ดิูนสูอ	มินิ	 หลัืงจ้ากลืงช่ื�อเข้�าใช่�แลื�ว	 ที�โทรืศัพท์ 
มอืถือ	เลืือกไอคอนผู้้�สูง้อายุ

	 เลืือกไอคอน 
ผู้้�สูง้อายุ

กดูปุ่ม่เพิ�มผู้้�สูง้อายุ
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กดูปุ่ม่เพื�อทำาการื 
สูแกน	QR	Code

บนโทรืศพัท์มอืถือ 
จ้ะแสูดูงหน�าจ้อ 
เพื�อเตืรืยีมสูแกน	 
QR	Code

	 หลัืงจ้ากนั�นกดูปุ่่มสูแกน	QR	Code	เพื�อทำาการืเปิ่ดูกลื�อง	เพื�อเตืรีืยม	
ที�จ้ะใช่�สูแกนบนหน�าจ้อหุน่ยนต์ื
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เลืือกหมายเลืข้ 
ข้องหุน่ยนต์ืเพื�อจั้บค้่

ยกโทรืศัพท์มอืถือให�อย้ร่ืะดัูบเดีูยวกับหน�าจ้อหุน่ยนต์ืเพื�อทำาการื	สูแกน	
QR	Code	บนหน�าจ้อหุน่ยนต์ื

หลัืงจ้ากมีการืจั้บค้่หุน่ยนต์ืเรีืยบรื�อยแลื�ว	หน�าจ้อบนโทรืศัพท์มอืถือ	จ้ะ
มกีารืแสูดูงหมายเลืข้ข้องหุน่ยนต์ืข้องท่าน
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เลืือกรืายการื 
เพิ�มผู้้�สูง้อายุ

จ้ากนั�นกดูปุ่ม่เพิ�ม 
ผู้้�สูง้อายุ	เพื�อเก็บ 
ข้�อมล้ื

กรือกรืายลืะเอียดูต่ืางๆ	 
ที�เกี�ยวกับผู้้�สูง้อายุ

กรือกรืายลืะเอียดูข้องผู้้�สู้งอายุ

เลืือกรืายการืเพิ�มผู้้�สู้งอายุ	เพื�อทำาการืใสูข่้�อมล้ืข้องผู้้�สูง้อายุ
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กรือกรืายลืะเอียดูข้องผู้้�สู้งอายุ

เสูรืจ็้สูิ�นการืลืงทะเบยีน	บน
แอป่พลิืเคช่นั	ดิูนสูอ	มิน	ิ
	บนโทรืศพัท์มอืถือ

เสูรืจ็้ข้ั�นตือนการืจั้บค้่เรีืยบรื�อยแลื�ว	จ้ะข้้�นข้�อความตืามร้ืป่ภูาพ

หลัืงจ้ากนั�นหุน่ยนต์ืจ้ะทำาการื	Restart	แลืะข้้�นหน�าจ้อดูำา	 รือซิกัคร้ืจ่้ะ
เข้�าสู้ห่น�าหุน่ยนต์ืดิูนสูอ
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เมื�อ	Restart	เสูร็ืจ้จ้ะป่รืกฎหน�าหุน่ยนต์ืดิูนสูอ	แลืะพ้ดูทักทาย

หุน่ยนต์ืดิูนสูอพรื�อมใช่�งาน
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ส่�วนตื�างๆ 
บ่นหุ่น้าจุอหุ่่�นยนตื์	
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หน�าหลัืกหุน่ยนต์ืดิูนสูอเมื�อแตืะที�หน�าจ้อจ้ะเข้�าสู้ห่น�าเมน้

ไอคอนกรืิ�ง	 
เป็่นแหล่ืง 
รืวบรืวม 
การืตัื�งเตืือน	 
แลืะช่วน		

ไอคอน 
แสูดูง
สูถานะ
ต่ืางๆ

ไอค่อน สถูานะขึ้องแบต์เต์อรืี�	 จ้ะเป็่นสีูเขี้ยวเมื�อหุ่นยนต์ืทำาการืเสีูยบ
สูายช่ารื์จ้	หรืือ	 เมื�อถอดูสูายช่ารื์จ้ใช่�งานผู้่านแบตืเตือรืี�	 ที�มีแรืงดัูนไฟัอย้่
รืะหว่าง	100-75%	แลืะ	เมื�อไฟัจ้ากแบตืเตือรืี�เหลืือ	50%	ไอคอนแบตืเตือรืี�
จ้ะเป่ลีื�ยนเป่็นไฟัสูีสู�ม	พรื�อมกับข้�อความแจ้�งเตืือน	แลืะแบตืเตือรีื�ตืำากว่า	
25%	จ้ะเป่ลีื�ยนสูถานะเป็่นไฟัสีูแดูง	หากยังใช่�งานหุ่นยนต์ืโดูยไม่เสีูยบ
สูายช่ารืจ์้	หุน่ยนต์ื		จ้ะทำาการืปิ่ดูเครืื�องอัตืโนมติัืเพื�อป่อ้งกันความเสีูยหาย		
(คำาแนะนำา:	ท่านจ้ำาเป็่นตื�องเสีูยบสูายช่าร์ืจ้ไว�ตืลือดูเวลืาเพื�อการืใช่�งานไดู�
อยา่งสูมบ้รืณ์)์

100 %

75 %

50 %

25 %

10 %

ห้น้าห้ลักห่่้นยนต์ืดิ้นส่อ
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ไอค่อน Wi-Fi	 	 แสูดูงความแรืงข้องสูัญญาณ์	Wi-Fi	 ที�หุ่นยนต์ื 
รืบัสูญัญาณ์ไดู�

ไอค่อน กรืิ�ง	 เป่็นแหล่ืงรืวบรืวมการืตัื�งเตืือน	แลืะช่วน	ตืามช่่วงเวลืา
ต่ืางๆที�ผู้้�ดู้แลืหรืือลื้กหลืาน	ทำาการืตัื�งดู�วยคำาสูั�งเสูียง	 หรืือผู้่านโมบาย
แอป่พลิืเคชั่นดิูนสูอ	มิน	ิจ้ะแสูดูงป่รืะเภูทการืเตืือน	แลืะ	การืช่วน	ไมว่่าจ้ะ
เป่น็การืเตืือนทานยา	เตืือนทานนำา	ช่วนฟังัเพลืง	ช่วนเล่ืนเกมฝ้กึสูมอง	ช่วน
สูวดูมนต์ื		หรือืเตืือน	แลืะช่วนอื�นๆ	ผู้้�ใช่�สูามารืถป่รืบัแก�ไข้เวลืาไดู�เองโดูย
กดูเลืือกที�รืายการื	แลืะป่รัืบตัื�งค่าเตืือนใหม	่หรือืสูามารืถกดูลืบรืายการืไดู�
โดูยกดูที�ปุ่ม่	ลืบ	เพื�อทำาการืลืบรืายการื	การืตืกลืงเพื�อยนืยนัการืลืบ
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เมืน่หุ่ลักหุ่น้า	1

โทรืออก
ธรืรืมะ

ยาข้องฉุนั

เลืือกปุ่ม่	“ถัดูไป่” 
เพื�อเข้�าเมนห้น�า	2

ตืามคนกลัืบไป่ที�หน�าดิูนสูอ

ฟังัเพลืง ป่ดิูจ้อ

แนะนำาห้น้าเมนูต่ืางๆ ข้องห่่้นยนต์ื

แตืะหน�าจ้อหุน่ยนต์ืเพื�อเข้�าเมนห้น�า	1
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เมืน่โทรศัูพท์

เมืน่ธีรรมืะ

รืายช่ื�อผู้้�ที�จ้ะติืดูต่ือ

ดูร้ืายลืะเอียดูการืโทรืออกแบบเห็นภูาพไดู�ที�หน�า	(52)

แก�ไข้ 
(ลืบรืายการื)

เลืือกรืายการื 
ที�ตื�องการืดู้

ย�อนกลัืบไป่ 
เมนห้น�า	1

ย�อนกลัืบไป่ 
เมนห้น�า	1

การืเพิ�มรืายการืสูามารืถทำาไดู�จ้ากโมบายแอป่พลิืเคชั่น	(หน�า	70) 
การืเพิ�มรืายการืสูามารืถทำาไดู�ดู�วยคำาสัู�งเสูยีง	(ตัื�งเตืือนฟังัธรืรืมะ	หน�า	67)	 
โดูยรืายการื	Content	ที�เลืือกจ้ะถก้นำามาเก็บไว�บน	Playlist	ที�เมนธ้รืรืมะ
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เมืน่ยาข้องฉััน

เมืน่ฟังัเพลง

ย�อนกลัืบไป่ 
เมนห้น�า	1

การืเพิ�มรืายการืสูามารืถทำาไดู�จ้ากบนโมบายแอป่พลิืเคช่นั	(หน�า	77)

การืเพิ�มรืายการืสูามารืถทำาไดู�จ้ากบนโมบายแอป่พลิืเคชั่น	(หน�า	70) 
การืเพิ�มรืายการืสูามารืถทำาไดู�ดู�วยคำาสัู�งเสูยีง	(ตัื�งเตืือนฟังัเพลืง	หน�า	67)	 
โดูยรืายการื	Content	ที�เลืือกจ้ะถก้นำามาเก็บไว�บน	Playlist	ที�เมนฟ้ังัเพลืง

แก�ไข้	 
(ลืบรืายการื)

แก�ไข้	 
(ลืบรืายการื)

เลืือกรืายการื 
ที�ตื�องการืดู้

เลืือกรืายการื 
ที�ตื�องการืดู้

ย�อนกลัืบไป่ 
เมนห้น�า	1
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เมืน่ตืามืคู่น

เมืน่ปิด้จุอ

หุน่ยนต์ืจ้ะสูง่ข้�อความเตืือนไป่ที�โมบายแอป่พลิืเคชั่นข้องผู้้�ดูแ้ลืทกุคนที�เช่ื�อมต่ือ
กับหุน่ยนต์ืดัูงนี�

หน�าจ้อจ้ะเป่ลีื�ยนเป็่นสูดีูำาเพื�อลืดูแสูงไมใ่ห�รืบกวนสูายตืา	 
หรือืการืนอนข้องผู้้�สู้งอายุ
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เมืน่หุ่ลักหุ่น้า	2

ตัื�งค่า

อื�นๆ

ย�อนกลัืบ 
เพื�อกลัืบไป่เมนห้น�า	2 เกม

สูวดูมนต์ื

สูอบถาม 
“สูงสูยัป่ว่ย”

ความดัูน 
โลืหติื
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เมืน่ส่วด้มืนต์ื

ส่อบ่ถามืส่งสั่ยป่วย

พดู้บอกอาการืป่ว่ยกับ
หุน่ยนต์ืเมื�อเหน็ร้ืป่หป้่รืากฎ

เลืือกรืายการื 
ที�ตื�องการืดู้

การืเพิ�มรืายการืสูามารืถทำาไดู�จ้ากบนโมบายแอป่พลิืเคช่นั	(หน�า	70) 
การืเพิ�มรืายการืสูามารืถทำาไดู�ดู�วยคำาสัู�งเสูยีง	(หน�า	67)	 
โดูยรืายการื	Content	ที�เลืือกจ้ะถก้นำามาเก็บไว�บน	Playlist	ที�เมนสู้วดูมนต์ื

ย�อนกลัืบไป่ 
เมนห้น�า	2

ย�อนกลัืบไป่ 
เมนห้น�า	2

แก�ไข้	 
(ลืบรืายการื)
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เมืน่เกมื

เมืน่คู่วามืดั้นโลหิุ่ตื

ย�อนกลัืบ 
เพื�อกลัืบไป่เมนห้น�า	2 บนัท้ก

เกมทายภูาพ เกมบงิโก เกมทัช่นมัเบอรื์

ย�อนกลัืบ 
เพื�อกลัืบไป่เมนห้น�า	2
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เมืน่อื�นๆ	หุ่น้าท้�	1

กายภูาพบำาบดัู

เลืือกรืายการื 
ที�ตื�องการืดู้

>

ย�อนกลัืบไป่ 
เมนห้น�า	2

การืเพิ�มรืายการืสูามารืถทำาไดู�จ้ากบนโมบายแอป่พลิืเคช่นั	(หน�า	70) 
การืเพิ�มรืายการืสูามารืถทำาไดู�ดู�วยคำาสัู�งเสูยีง	(ตัื�งเตืือนรืายการือาหารื,	ตัื�งเตืือนดู้
รืายการืข้ำาข้นั,	ตัื�งเตืือนออกกำาลัืงกาย	หน�า	67)	

แก�ไข้	 
(ลืบรืายการื)

กิจ้กรืรืม 
ยามว่าง

ร้ืป่ 
ครือบครืวั

ท่องเที�ยว

แนะนำา 
อาหารื

ข้ำาข้นั
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เมืน่ร่ปคู่รอบ่คู่รัว>

การืเพิ�มรืายการืสูามารืถทำาไดู�จ้ากบนโมบายแอป่พลิืเคชั่น 
การืเพิ�มรืายการืสูามารืถทำาไดู�ดู�วยคำาสัู�งเสูยีง	(ดูร้้ืป่ครือบครืวั	หน�า	67)	

ย�อนกลัืบ 
ไป่เมนอื้�นๆ
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เมืน่อื�นๆ	หุ่น้าท้�	2

หุ่น้าท้�	2		> เมืน่คู่ำาสั่�งแพทย์

คำาสูั�งแพทย์ รืหสัูวิดีูโอคอลื แนะนำาการืใช่�งาน

ย�อนกลัืบ 
ไป่เมนอื้�นๆ

เพิ�มวิดีูโอ

ย�อนกลัืบ 
ไป่เมนอื้�นๆ

ลืบรืายการื 
วิดีูโอ 
ที�บนัท้กไว�

ตัื�งช่ื�อ 
รืายการืวิดีูโอ
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เมืน่แนะนำาการใช้้งาน

เมืน่รหัุ่ส่วิด้้โอคู่อล

ย�อนกลัืบ 
เพื�อกลัืบไป่เมนอื้�นๆ

ย�อนกลัืบ 
เพื�อกลัืบไป่เมนอื้�นๆ

รืหสัูวิดีูโอคอลื 
มายงัหุน่ยนต์ื

หุ่น้าท้�	2		>

หุ่น้าท้�	2		>
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ข้�อมล้ืบุคคลื ภูาษัา

เวลืา/วันที�

หมายเลืข้	 
หุน่ยนต์ื

รืหสัูผู้า่น หน�าถัดูไป่

วิดีูโอคอลื

เมืน่ตัื�งคู่�าหุ่น้าท้�	2

เมืน่ตัื�งคู่�าหุ่น้าท้�	1

หน�าจ้อ

ตัื�งค่าอุป่กรืณ์	์

ย�อนกลัืบ 
ไป่เมน้หน�าที�	1

ย�อนกลัืบ 
ไป่เมนตั้ื�งค่าหน�าที�	1

เสูยีง

เช่ื�อมต่ือ	Wi-Fiรืสีูตืารืท์หุน่ยนต์ื

ป่ดิูหุน่ยนต์ื

หน�าถัดูไป่
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อ่านบารืโ์ค�ดู อัพเดูตืรืะบบ

รืเีซิท็

ตัื�งรืะดัูบ
ไมโครืโฟัน

ย�อนกลัืบ 
ไป่เมนตั้ื�งค่าหน�าที�	2 

การืแจ้�งเตืือน

เมืน่ตัื�งคู่�าหุ่น้าท้�	3

เป่ดิูการืใช่�งาน 
เมื�อตื�องการื 
ให�หุน่ยนต์ื 
รืบัสูายให� 
อัตืโนมัติื

เป่ดิูการืใช่�งานเมื�อตื�องการืให�ป่ดิูแสูงหน�าจ้อ 
เมื�อโทรืแบบวิดีูโอคอลืในโหมดูไรื�เสูยีง

หุ่น้าท้�	2	> เมืน่วิด้้โอคู่อล
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เล่ืน	Content	
อัตืโนมัติืทันที
เมื�อถ้งเวลืา 
ตัื�งเตืือน

การืตัื�งค่าแจ้�งเตืือน

หากมกีารืตัื�งให�หุน่ยนต์ืแจ้�งเตืือนแลืะเป่ดิู	Content	อาทิ

-	ตัื�งเตืือนฟังัเพลืง

-	ตัื�งเตืือนฟังัธรืรืมมะ

-	ตัื�งเตืือนสูวดูมนต์ื

-	ตัื�งเตืือนออกกำาลัืงกาย

-	ตัื�งเตืือนดูร้ืายการืท่องเที�ยว

-	ตัื�งเตืือนดูร้ืายการืทำาอาหารื

-	ตัื�งเตืือนดูร้ืายการืข้ำาข้นั

-	ตัื�งเตืือนดูร้ืายการืกิจ้กรืรืม

-	ตัื�งเตืือนดูร้้ืป่ครือบครืวั

	 สูามารืถกำาหนดูให�หุน่ยนต์ืเล่ืน	Content	 อัตืโนมติัืทันทีโดูยไมต่ื�องกดูปุ่ม่ตืกลืง
บนจ้อหน�าเพื�อยืนยันการืเป่ิดู	 Content	 เพื�ออำานวยความสูะดูวกให�แก่ผู้้�ป่่วย 
ติืดูเตีืยงไมสู่ามารืถเคลืื�อนไหวไดู�สูะดูวก

หุ่น้าท้�	3	> เมืน่การแจุ้งเตืือน
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ช่ื�อผู้้�สูง้อายุ	 

ที�ดูแ้ลื

ใช่�เพื�อรืบั	หรือื	ป่ฏิเสูธการื	 

เช่ญิเป่น็ผู้้�รืว่มดู้แลื

ใช่�เพื�อเลืือก 
ผู้้�สู้งอายุที�จ้ะดูแ้ลื

ใช่�เพื�อดูก้ารื 
แจ้�งเตืือนต่ืาง	ๆ 

ที�แจ้�งมาจ้ากหุน่ยนต์ื

ใช่�สูำาหรืบั 
โป่รืไฟัล์ืสูว่นตัืวข้อง 

เจ้�าข้อง	App

ห้น้าจุอการทำางานห้ลัก
แอป่พลิืเคช่ันดิูนสูอ	มินิ	บนโทรืศัพท์มือถือ	มีหน�าจ้อการืทำางานหลัืก	

	3	สูว่น	ดัูงนี�

แนะนำาเมนูบ่นแอปพลิเคำชัี้น ดิ้นส่อ มินิ
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แจ้�งสูถานะการื	 
ตัื�งเสู�นว่าตัื�ง	 
เสูรืจ็้เรีืยบรื�อย

ชื่�อผู้้�สู้งอายุ

การืแจ้�งเตืือน	 
ในเรืื�องต่ืางๆ

เมื�อตื�องการื	 
คยุแบบเหน็หน�า

จั้ดูการื 
เนื�อหาต่ืางๆ

ร้ืป่ผู้้�สูง้อายุ

จั้ดูการื	เรืื�องอื�นๆ	 
เช่น่	ตัื�งเตืือนทานยา

   ห้น้าเมนูผูู้้สู่งอาย่
ป่รืะกอบดู�วย	4	เมน	้ดัูงนี�
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คู่วามืส่ามืารถ	 
และ	วิธี้การใช้้งาน
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1.	เลืือกผู้้�สูง้อายุ	ที�ตื�อง 
การืเพิ�มผู้้�ดูแ้ลื

2.	เลืือกอื�นๆ

3.	เลืือกผู้้�ดู้แลื

การเพิ�มผูู้้ดู้แล
หุน่ยนต์ื	1	ตัืวรืองรืบัผู้้�ใช่�งานหลัืก	1	ท่าน	แลืะผู้้�รืว่มดูแ้ลืสูง้สุูดู	4	ท่าน	

โดูยผู้้�มีสูทิธิ�ในการืเพิ�มผู้้�ดู้แลืจ้ะตื�องเป็่นผู้้�ที�ทำาการืลืงทะเบียนเป็่นผู้้�ใช่�งาน
หลัืกเท่านั�น

ห่่้นยนต์ืดิ้นส่อม้ผูู้้ดู้แลได้้มากกว่า 1 คำน
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4.	กดูปุ่ม่เพิ�มผู้้�ดู้แลื

5.	ใสูอี่เมลืข้องผู้้�ดู้แลื
*ผู้้�ที�จ้ะเข้�ามาเป่น็ผู้้�ดูแ้ลืตื�องทำาการื	
ดูาวนโ์หลืดู	แอป่พลิืเคช่นั	ดิูนสูอ	 
บนโทรืศพัท์	พรื�อมติืดูตัื�ง	แลืะลืง
ทะเบยีนการืใช่�งานให�เรีืยบรื�อยก่อน 
	จ้้งจ้ะสูามารืถเพิ�มเป่น็ผู้้�ดูแ้ลืไดู�	 
(กรุืณ์าดูวิ้ธกีารืลืงทะเบยีนใช่�งาน	
แอป่พลิืเคชั่นที�หน�า	20)

6.	เลืือกปุ่ม่	“ค�นหา”	เพื�อ	ทำาการื	 	
ค�นหารืายการืผู้้�ดูแ้ลื	ในรืะบบที�ไดู�	 	
ลืงทะเบยีนการื	ใช่�งาน	 
แอป่พลิืเคช่นั	ดิูนสูอไว�
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7.	กดูปุ่ม่เพิ�ม

รืายลืะเอียดูข้อง 
ผู้้�ดูแ้ลืใหมที่�ถก้เช่ญิ 
จ้ะอย้ใ่นตืำาแหนง่	 
รือการืยนืยนั
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ผู้้�ดู้แลืที�ถ้กเช่ิญเมื�อเป่ิดู	แอป่พลิืเคช่ัน	 ดิูนสูอ	บนโทรืศัพท์จ้ะพบการื	
แจ้�งเตืือน	

1.	กดูปุ่ม่ดู้การืแจ้�งเตืือน

2.	เลืือกผู้้�สูง้อายุ



50

3.	ผู้้�ที�ถก้เช่ญิจ้ะไดู�รัืบ 
ข้�อความยนืยนั	 
เพื�อให�ตือบรืบั 
เป่น็ผู้้�ดูแ้ลื

ผู้้�ดู้แลืสูามารืถดู้รืายลืะเอียดู	ข้องผู้้�สู้งอายุ	ดู้การืแจ้�งเตืือนต่ืางๆ	 เพิ�ม
วิดีูโอเนื�อหา	แลืะ	 วิดีูโอคอลืเพื�อสูนทนาแบบเห็นหน�ากับผู้้�สู้งอายุ	หรืือ 
ผู้้�ป่่วยไดู�	 แต่ืไม่สูามารืถเพิ�มการืแจ้�งเตืือนทานยา	การืเพิ�มข้�อม้ลืผู้้�สู้งอายุ	
แลืะกำาหนดูการืแจ้�งเตืือนอื�น	ๆ	ไดู�
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ผูู้้ดู้แลห้ลักต้ืองการเพิ�มห่่้นยนต์ืมากกว่า 1 ตัืว
ผู้้�ดู้แลืหลัืกสูามารืถมีหุ่นยนต์ื	 (ผู้้�สู้งอายุ	หรืือผู้้�ป่่วย)	 ในความดู้แลืไดู�

มากกว่า	1	 ตัืว	ดู�วย	แอป่พลิืเคช่นั	ดิูนสูอ	มิน	ิบนโทรืศพัท์เครืื�องเดีูยว	แลืะ
อีเมลื	เดีูยวกันไดู�ดู�วยการืจั้บค้่	 โดูยทำาตืามข้ั�นตือนการืจั้บค้่หุ่นยนต์ืกับ		
แอป่พลิืเคชั่น	ดิูนสูอ	มนิ	ิ

ผู้้�ดูแ้ลืหลัืก	มหีุน่ยนต์ื	 
ในความ	ดูแ้ลื 
มากกว่า	1	ตัืว
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ส่ามารถืพูด้ค่ำยกันแบ่บ่เห็้นภัาพ

ลืก้หลืาน	หรือืผู้้�ดูแ้ลืมอิีสูรืะมากข้้�น	ไมต่ื�องเฝ้า้อย้ใ่กลื�ๆ ผู้้�สูง้อายุ	หรือืผู้้�ป่ว่ย 
ตืลือดูเวลืา	 เพรืาะเมื�อตืนอย้่ห่างไกลืก็สูามารืถโทรืเข้�าหาหุ่นยนต์ืดิูนสูอ	
แลืะให�หุ่นยนต์ืรืับสูายอัตืโนมัติื	 เพื�อพ้ดูคุยแบบเห็นภูาพวิดีูโอคอลืกับ 
ผู้้�สู้งอายุ	หรือืผู้้�ป่ว่ย

อีกทั�งผู้้�สู้งอายุสูามารืถโทรืหาลื้กหลืานหรืือผู้้�ดู้แลืไดู�เช่่นกัน	 โดูยเลืือก 
ที�เมน้โทรืศัพท์	แลืะเลืือกที�ร้ืป่ภูาพรืายช่ื�อที�ตื�องการืโทรืหา	ข้ณ์ะสูนทนา 
ลื้กหลืานหรืือผู้้�ดู้แลืสูามารืถบังคับมุมกลื�องข้องหุ่นยนต์ืเพื� อดู้ความ
เรืยีบรื�อยต่ืางๆในบรืเิวณ์ห�องไดู�อีกดู�วย



53

กรืณ์ผ้ีู้�สูง้อายุ	หรือืผู้้�ป่ว่ย	ไมสู่ามารืถกดูรืบัสูายไดู�	หรือือาจ้นอนหลัืบอย้่
ก็ไมใ่ช่ป่่ญัหา	เพรืาะหุน่ยนต์ืจ้ะรัืบสูายให�อัตืโนมติัื

นอกจ้ากนี�แพทย์ก็ยังสูามารืถโทรืเข้�าหาหุ่นยนต์ืเพื�อสูอบถามอาการื
กับผู้้�สู้งอายุหรืือผู้้�ป่่วยไดู�แบบเห็นหน�า	 (Telemedicine)	ป่รืะหยัดูเวลืาใน	
การืพาไป่โรืงพยาบาลืไดู�ในบางกรืณี์

ม้ืส่าย
เข้้าคู่รับ่
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เลืือกเมน ้
โทรืศัพท์	

1.	โทรืออกจ้ากหุน่ยนต์ืดู�วยการืเลืือกบนหน�าจ้อหุน่ยนต์ืดิูนสูอ

โทรออกจุากห่่้นยนต์ืไปห้าโมบ่าย แอปพลิเคำชัี้น ดิ้นส่อ มินิ

2.	โทรืออกจ้ากหุน่ยนต์ืดิูนสูอ	ไป่หาโมบาย	แอป่พลิืเคช่นั	Dinsaw	mini	
ดู�วยคำาสูั�งเสูยีง

กดูปุ่ม่ที�ฐาน 
พ้ดูคำาสัู�งเสูยีง	 
“ข้อโทรืออก”	
“โทรืศพัท์”	หรืือ		
“วิดีูโอคอลื”	 

ข้อโทรออก
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แตืะเลืือกที�ร้ืป่ภูาพ	หรือื 
รืายช่ื�อบุคคลืที�ตื�องการืโทรืหา

หุน่ยนต์ืดิูนสูอทำาการืโทรืออก
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	เมื�อป่ลืายทางที�โทรืหารัืบสูายจ้ะแสูดูงภูาพวิดีูโอคอลื 
บนหน�าจ้อหุน่ยนต์ื

กดูวางสูายเมื�อสูิ�นสูดุูการืโทรื

ภูาพฝ้ั� ง 
ผู้้�ดูแ้ลื

ปุ่ม่วาง
สูาย

รืะดัูบเสูยีง

เปิ่ดู/ป่ดิู 
ไมโครืโฟัน

เป่ดิู/ป่ดิู 
กลื�อง
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เป่ดิูแอป่พลิืเคช่นั	ดิูนสูอ	มนิ	ิเลืือก		 					ไอคอนผู้้�สูง้อายุ

โทรออกจุากโมบ่ายแอปพลิเคำชัี้น ดิ้นส่อ มินิ  
ไปห้าห่่้นยนต์ืดิ้นส่อ

เลืือกช่ื�อผู้้�สูง้อายุ	 
ที�ตื�องการืโทรืออก

เลืือกวิดีูโอคอลื
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เลืือกป่รืะเภูท 
วิดีูโอคอลื

รููปแบบการูวิิดีโีอคอล จากโมบายแอปพลิเคชันั มาที่ี�หุ่่�นยนต์์ดิีนสอ

วิิดีีโอคอล (รูับสายโดียผูู้�ใชั�)	 	 คือ	 โหมดูการืโทรืวิดีูโอคอลืแบบป่กติื
เหมือนโทรืศัพท์ทั�วไป่	 ซิ้�งจ้ำาเป่็นตื�องกดูรัืบสูายบนหน�าจ้อ	 เพื�อพ้ดูคุย
สูนทนา

วิิดีโีอคอล (รูบัสายอัต์โนมัติ์)  คือ	โหมดูการืโทรืวิดีูโอคอลื	โดูยหุน่ยนต์ื
จ้ะรืบัสูายให�อัตืโนมัติืเมื�อมสีูายเรีืยกเข้�า		ก่อนใช่�งานจ้ำาเป่น็ตื�องกำาหนดูการื
ตัื�งค่าบนหุ่นยนต์ื	 เพื�อเป่ิดูใช่�งานโหมดูนี�ที�เมน้วิดีูโอคอลื	 เลืือกเป่ิดูการื
ทำางาน	หุน่ยนต์ืดิูนสูอรืบัสูายวิดีูโอคอลืให�อัตืโนมติัื

วิิดีีโอคอล (ไรู�เสียง)	 คือ	 โหมดูการืโทรืวิดีูโอคอลื	 โดูยหุ่นยนต์ืจ้ะรืับ
สูายให�อัตืโนมัติืเมื�อมีสูายเรีืยกเข้�า	 	แต่ืฝ้ั� งหุ่นยนต์ืจ้ะไม่ไดู�ยินเสีูยงจ้ากฝั้� ง
โมบายที�โทรืเข้�ามา	 เพื�อเป่น็การืไมร่ืบกวนการืพกัผู้อ่น	แลืะยงัสูามารืถตัื�ง
ค่าให�หุ่นยนต์ืป่ิดูหน�าจ้อเมื�อโทรืเข้�ามาดู�วยโหมดูนี�	 โดูยก่อนใช่�งานจ้ำาเป่็น
ตื�องกำาหนดูการืตัื�งค่าบนหุ่นยนต์ืดิูนสูอ	 เพื�อเป่ิดูใช่�งานโหมดูนี�ที�เมน้วิดีูโอ
คอลื	 เลืือกเปิ่ดูการืทำางานโหมดูการืโทรืวิดีูโอคอลื	 (ไรื�เสีูยง)	 เลืือกปิ่ดูแสูง
หน�าจ้อเมื�อรืบัสูาย
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ข้ยบัมุมกลื�อง

ฝ้ั� งผู้้�ดูแ้ลื
ข้ยบัเสู�น 

เพื�อตัื�งเสู�นใหม่

วางสูาย

กดูปุ่ม่เพื�อทำาการืตัื�ง 
เสู�นลืกุออกจ้ากเตีืยง

กดูปุ่ม่วางสูาย 
เมื�อตื�องการื 
ยกเลิืกการืโทรื

โทรืศพัท์มอืถือ 
กำาลัืงโทรืออก

ข้ณ์ะโทรืวิดีูโอคอลืผู้้�ดู้แลืสูามารืถตัื�งเสู�นตืำาแหน่งเตีืยงไดู�	 เพื�อให�หุ่น
ยนต์ืสู่งแจ้�งเตืือนเมื�อลุืกพบว่าผู้้�สู้งอายุตืื�นแลื�วแลืะกำาลัืงจ้ะลืุกพ�นเสู�นที�
ตัื�งไว�	 แลืะการืตัื�งเสู�นยังเป็่นการืรืะบุตืำาแหน่งให�หุ่นยนต์ืหันกลัืบมามองที�
ตืำาแหนง่นี�	เมื�อค�นหาผู้้�สูง้อายุหรือืผู้้�ป่ว่ยในห�องไมเ่จ้อ
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กดูปุ่ม่ตืกลืงเมื�อเลืือกร้ืป่แบบ
การืตัื�งเตืือนเเสูรืจ็้

หากมกีารืตัื�งเสู�นเตืือนแลื�ว	 
ร้ืป่เตีืยงจ้ะเป่ลีื�ยนเป็่นสูฟีัา้
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หุ่นยนต์ืดิูนสูอสูามารืถมองเห็นไดู�ในที�มืดู	 ในกรืณ์ีที�ผู้้�สู้งอายุตืื�น	แลืะ
กำาลัืงลืกุข้้�นจ้ากเตีืยง	สูามารืถตัื�งให�หุน่ยนต์ืดิูนสูอสูง่ข้�อความแจ้�งเตืือนเข้�า
แอป่พลิืเคชั่นบนโทรืศพัท์ไดู�

แจุ้งเตืือนผูู้้ดู้แลได้้เมื�อผูู้้สู่งอาย่ ห้รือผูู้้ป่วยตืื�น
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ผู้้�ดู้แลืสูามารืถวิดีูโอคอลื	เข้�ามาที�หุน่ยนต์ืดิูนสูอ	เพื�อตืรืวจ้สูอบการืหาย
ไป่	แลืะให�ความช่ว่ยเหลืือไดู�ทันที

ข้ยบัมุมกลื�อง

ฝ้ั� งผู้้�ดูแ้ลื

วางสูาย

พบการืแจ้�งเตืือน 
เมื�อกดูที�รืายการื
แจ้�งเตืือน	หมายถ้ง
ผู้้�ดูแ้ลืไดู�รืบัทรืาบ 
การืแจ้�งเตืือนแลื�ว

เบอรืติ์ืดูต่ือดู่วน

ตืำาแหนง่หุน่ยนต์ื

โทรืวิดีูโอคอลืทันที
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ผู้้�สูง้อายุ	หรือืผู้้�ป่ว่ย	สูามารืถเรีืยกผู้้�ดูแ้ลืให�เข้�ามาช่ว่ยเหลืือไดู�โดูย

1.	 โดูยกดูปุ่่มที�ฐานหุ่นยนต์ื	 แลื�วพ้ดูคำาสัู�งเสีูยงว่า	 “เรืียกคน”	หรืือ	 
“ตืามคน”		หรือื	“เรีืยกพยาบาลื”	หรือื	“ตืามพยาบาลื”	หรืือ	“ช่ว่ยดู�วย”			

2.	สูามารืถเรีืยกผู้้�ดูแ้ลืไดู�จ้ากอุป่กรืณ์พ์กพาแบบไรื�สูาย

ผูู้้สู่งอาย่ส่ามารถืเร้ยกผูู้้ดู้แลมาให้้บ่ริการได้้

อุป่กรืณ์พ์กพา

กรืิ�งรืบัสูญัญาณ์

เร้ยกคำน

กดูปุ่่มที�ฐาน	



64

3.	เรีืยกโดูยเลืือกเมนต้ืามคนบนหน�าจ้อเมนห้ลัืกหน�าที�	1	

หุน่ยนต์ืจ้ะสูง่ข้�อความแจ้�งเตืือนไป่ยงั	โมบาย	แอป่พลิืเคช่นั	ที�ผู้้�ดูแ้ลืถืออย้	่ 
ผู้้�ดู้แลืเลืือกรืายการืแจ้�งเตืือนเพื�อรืบัทรืาบการืแจ้�งเตืือน	

ผู้้�ดูแ้ลืสูามารืถวิดีูโอคอลื	เข้�ามาที�หุน่ยนต์ืดิูนสูอเพื�อพดู้คยุ	สูอบถามหรือื
ดูแ้ลืให�ความช่ว่ยเหลืือไดู�ทันที

เบอรืติ์ืดูต่ือดู่วน

ตืำาแหนง่หุน่ยนต์ื

โทรืวิดีูโอคอลืทันที

พบการืแจ้�งเตืือน

เลืือกเมน ้
ตืามคน
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พบการืแจ้�งเตืือน 
เมื�อกดูที�รืายการื
แจ้�งเตืือน	หมายถ้ง
ผู้้�ดูแ้ลืไดู�รืบัทรืาบ 
การืแจ้�งเตืือนแลื�ว

หุน่ยนต์ืจ้ะแจ้�งลืก้หลืาน	หรือืผู้้�ดูแ้ลืกรืณ์สีูงสูยัว่าผู้้�สูง้อายุหายไป่จ้ากห�อง	
โดูยเฉุพาะในกรืณ์ีที�ผู้้�สู้งอายุมีอาการืความจ้ำาเสืู�อมถอย	หรืืออาการืหลืง	
อาจ้เดิูนออกจ้ากบ�านไป่โดูยผู้้�ดู้แลืไมท่รืาบ

แจุ้งเตืือนเมื�อผูู้้สู่งอาย่ ห้รือผูู้้ป่วยห้ายไป

เบอรืติ์ืดูต่ือดู่วน

ตืำาแหนง่หุน่ยนต์ื

โทรืวิดีูโอคอลืทันที

หุน่ยนต์ืจ้ะสูง่ข้�อความแจ้�งเตืือนไป่ยงั	โมบาย	แอป่พลิืเคช่นั	ที�ผู้้�ดูแ้ลืถืออย้	่ 
ผู้้�ดูแ้ลืเลืือกรืายการืแจ้�งเตืือนเพื�อรืบัทรืาบการืแจ้�งเตืือน
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*การืช่ว่ยเฝ้า้นี�ตื�องใช่�วิจ้ารืณ์ญาณ์ข้องผู้้�ดูแ้ลืรืว่มดู�วยอยา่งมาก	เพรืาะผู้้�สูง้อายุ
หรืือผู้้�ป่ว่ยแต่ืลืะท่านมอีาการืไมเ่หมือนกัน	แลืะหุน่ยนต์ือาจ้ไมแ่มน่ยำา	100%

ผู้้�ดู้แลืสูามารืถวิดีูโอคอลื	เข้�ามาที�หุน่ยนต์ืดิูนสูอ	เพื�อตืรืวจ้สูอบการืหาย
ไป่	แลืะให�ความช่ว่ยเหลืือไดู�ทันที

ฝ้ั� งผู้้�ดู้แลื

วางสูาย

จ้ะป่รืากฎหน�าวิดีูโอคอลื

ข้ยบัมมุกลื�อง
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คำาสูั�งเสูียงเพื�อตัื�งค่าการืใช่�งาน	แลืะ	คำาพ้ดูคุยเล่ืนทั�วไป่	รืะบบสูั�งงาน
ดู�วยเสูยีง		โดูยกดูปุ่ม่		ที�ฐานเพื�อให�หุน่ยนต์ืเป่ดิูรัืบคำาสัู�งเสูยีง	

สูังเกตืที�จ้อจ้ะเป่ลีื�ยนเป็่นหน�ารือรืับคำาสูั�งเสูียงท่านตื�องพ้ดูคำาสูั�งเสูียง	
ภูายใน	10	วินาที		จ้ะแสูดูงข้�อความ	ที�ไดู�ยิน	บนหน�าจ้อ

ห่่้นยนต์ืดิ้นส่อรับ่คำำาสั่�งด้้วยเส้่ยง

ข้อเล�นเกมื

กดูปุ่ม่ที�ฐาน	
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คู่ำาสั่�งเส้่ยงไว้สั่�งงาน
พดู้ว่า	“ดูร้ืายการืท่องเที�ยว”		เพื�อเป่ดิูเมนท่้องเที�ยว		

พดู้ว่า		“ดูร้ืายการืข้ำาข้นั”	เพื�อเป่ดิูเมนข้้ำาข้นั		

พดู้ว่า	“ดูร้ืายการืออกกำาลัืงกาย”	เพื�อเป่ดิูเมนก้ายภูาพบำาบัดู		

พดู้ว่า	“ดูร้ืายการืเพลืง”	เพื�อเป่ดิูเมนฟ้ังัเพลืง		

พดู้ว่า	“ดูร้ืายการืธรืรืมะ”		เพื�อเป่ดิูเมนธ้รืรืมะ		

พดู้ว่า	“ดูร้ืายการืสูวดูมนต์ื”	เพื�อเป่ดิูเมนสู้วดูมนต์ื		

พดู้ว่า	“ดูร้ืายการือาหารืเพื�อสูขุ้ภูาพ”	เพื�อเป่ดิูเมนแ้นะนำาอาหารื

พดู้ว่า		“ดูร้ืายการืกิจ้กรืรืม”	เพื�อเป่ดิูเมนกิ้จ้กรืรืมยามว่าง

พดู้ว่า		“ข้อเล่ืนเกม”	เพื�อเป่ดิูเมนเ้กม		

พดู้ว่า			“ดูร้ืายการืยา”	เพื�อเป่ดิูเมนย้าข้องฉัุน

พดู้ว่า		“ข้อโทรืออก”	เพื�อเป่ดิูเมนโ้ทรืศพัท์		

พดู้ว่า	“ดูร้้ืป่ครือบครืวั”	เพื�อเป่ดิูเมนร้้ืป่ครือบครัืว		

พดู้ว่า		“ตัื�งค่า”		เพื�อเป่ดิูเมนตั้ื�งค่า			

พดู้ว่า	“วันนี�วันอะไรื”			หุน่ยนต์ืจ้ะแสูดูงวันที�แลืะเวลืา

พดู้ว่า	“แสูดูงวันที�”	หุน่ยนต์ืจ้ะแสูดูงวันที�แลืะเวลืา

คำำาสั่�งเส้่ยงเพื�อข้อคำวามช่ี้วยเห้ลือ
พดู้ว่า	“ช่ว่ยดู�วย”

พดู้ว่า	“ตืามคน”

พดู้ว่า	“ตืามพยาบาลื”

พดู้ว่า	“ตืามคนดูแ้ลื”
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คำำาสั่�งเส้่ยงไว้พูด้ค่ำย
สูบายดีูมั�ย

เป่น็ไงบ�าง

ทำาอะไรืไดู�

เบื�อจั้ง

สูวัสูดีู

คนนี�นา่รืกัไหม

บา๊ย	บาย

อายุเท่าไหรื่

ช่ื�ออะไรื

กินข้�าวยงั

มาจ้ากไหน

ใครืเป่น็คนสูรื�าง

กินอะไรืยงั

เหนื�อยไหม

ง่วงไหม

หล่ือจั้งเลืย

ข้อบใจ้

ข้อบคุณ์

เก่งจั้ง

นา่รืักจั้ง

คนนี�สูวยไหม

สูวยไหม

น�องดิูนสูอ

แบตือย้ไ่ดู�นานไหม
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หุน่ยนต์ืดิูนสูอ	มนิ	ิช่วนผู้้�สู้งอายุ	หรือืผู้้�ป่ว่ย	ทำาเรืื�องต่ืางๆไดู�	เช่น่	ช่วนฟังัเพลืง,	
ช่วนสูวดูมนต์ื,	 ช่วนฟัังธรืรืม	 ฯลืฯ	 โดูยผู้้�ดู้แลืเป่็นผู้้�กำาหนดูไว�ล่ืวงหน�า	 
ตืามช่ว่งเวลืาที�ตื�องการื

ห่่้นยนต์ืช่ี้วยคำลายเห้งาด้้วยเนื�อห้าต่ืางๆ



71

ช้วนฟังัเพลง

กดูปุ่ม่ที�ฐาน	

การใช้ี้คำำาสั่�งเส้่ยงตัื�งค่ำารายการชี้วน
วิธใีช่�งานคำาสูั�งเสีูยงตัื�งรืายการืช่วนเพื�อเป่ดิูเนื�อหาวิดีูโอ	สูามารืถตัื�งค่า

ดู�วยคำาสูั�งเสูยีง	โดูยการืกดูปุ่ม่ที�ฐานแลื�วพดู้คำาสูั�งเสูยีงดัูงต่ือไป่นี�

“ตัื�งเตืือนดู้รืายการืท่องเที�ยว”

“ตัื�งเตืือนดู้รืายการืข้ำาข้นั”	

“ตัื�งเตืือนออกกำาลัืงกาย”

“ตัื�งเตืือนฟังัเพลืง”

“ตัื�งเตืือนสูวดูมนต์ื”

“ตัื�งเตืือนฟังัธรืรืม”	

“ตัื�งเตืือนดู้รืายการือาหารื”

“ตัื�งเตืือนดู้กิจ้กรืรืม”
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	 แจ้�งรืายการืเพลืงที�ตื�องการื	 ดู�วยคำาสูั�งเสูียง	 ให�หุ่นยนต์ืไป่ค�นหา		 
ไมว่่าช่ื�อเพลืง		ช่ื�อศลิืป่นิ	ช่ื�อแนวเพลืง

ผู้้�ดู้แลืสูามารืถเลืือกเพลืงไดู�มากกว่า	1	จ้้งเรีืยกว่า	“รืายการืเตืือน”	

กดูแทบนี�เพื�อค�นหารืายการืใหม่

เลืือกเพลืง

เลืือกตืกลืง 
เพื�อไป่ยงั 
ข้ั�นตือน 
ตัื�งช่ว่งเวลืา
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ตัื�งช่ว่งเวลืาที�ตื�องการื

ตัื�งเวลืาที�ตื�องการื

เลืือกช่ว่งเวลืาในการืฟังัเพลืง

แก�ไข้เวลืา 
ตัื�งเตืือน

กำาหนดู 
เวลืา

เลืือกตืกลืง 
เมื�อเสูรืจ็้สูิ�น 
การืตัื�งเตืือน

เลืือกตืกลืง 
เมื�อเสูรืจ็้สูิ�น 
การืตัื�งเตืือน
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เมื�อถ้งเวลืา 
ที�หุน่ยนต์ืจ้ะ 
แสูดูงการื 
แจ้�งเตืือน

เมื�อถ้งเวลืาเตืือนที�ตัื�งไว�หุ่นยนต์ืจ้ะทำาการืแจ้�งเตืือนพรื�อมทั�งแสูดูง 
ปุ่่มบนหน�าจ้อเพื�อให�ผู้้�สูง้อายุ	หรือืผู้้�ป่่วยเลืือก	หากมีรืายการืคลิืป่วิดีูโอแนบมาจ้ะ 
เป่ดิูเล่ืนทันที

ไมิ�ต์กลง เป่น็การืป่ดิูการืช่วนรืายการืนั�น	จ้ะช่วนอีกครัื�ง 
	 ในวันถัดูไป่เวลืาเดิูม

ค่�อยเต่์อนอกีค่รืั�ง 	 เพื�อเลืื�อนการืเตืือนไดู�	โดูยหุน่ยนต์ืทำาการืเตืือน	
	 อีกครืั�งใน	10	นาที	

ต์กลง 	 	 เปิ่ดูรืายการืวิดีูโอ	

เป่ดิูเพลืง 
ถัดูไป่ 
จ้นครืบ 
รืายการื
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ลืบรืายการื 
แจ้�งเตืือน

เลืือกที� 
ร้ืป่กรืะดิู�ง

เมื�อตื�องการืยกเลิืกการืแจ้�งเตืือนให�ไป่ที�หน�าแรืกข้องหุน่ยนต์ื

ลืบรืายการืแจ้�งเตืือนออกจ้ากรืายการืเตืือน
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เตืือนผูู้้สู่งอาย่ให้้ทานยา

หุน่ยนต์ืดิูนสูอช่ว่ยเตืือนทานยาโดูยผู้้�ดูแ้ลืจ้ะเป่น็คนตัื�งค่าการืเตืือน	ผู้า่น
หุน่ยนต์ืดิูนสูอ	แลืะ	โมบาย	แอป่พลิืเคช่นั	ฯ	โดูยผู้้�ดูแ้ลืเป่น็ผู้้�กำาหนดูไว�ล่ืวงหน�า	 
ตืามช่ว่งเวลืาที�ตื�องการื

เมื�อถ้งเวลืา 
ที�หุน่ยนต์ืจ้ะ 
แสูดูงการื 
แจ้�งเตืือน

วิธ้ีตัื�งเตืือนทานยาผู่้านห่่้นยนต์ืดิ้นส่อ

ตัื�งเตืือนทานยา

กดูปุ่ม่ที�ฐาน	
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กดูปุ่ม่ที�ฐานแลื�วพดู้ว่า	“เตืือนทานยา”	หรือื	“	เตืือนกินยา” 

เลืือกช่ว่งเวลืาที�ตื�องการืให�หุน่ยนต์ืเตืือนสูามารืถกำานหนดูเวลืาไดู�เอง	โดูย
กดูที�ไอคอนตัื�งค่าแลื�วเลืือกเวลืาที�ตื�องการื

เลืือกเวลืา

เลืือกตืกลืง 
เพื�อไป่ยงั 
ข้ั�นตือน 
ตัื�งเวลืา
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หากตื�องการือัดูคลิืป่บอกรืายลืะเอียดูในการืทานยา	เลืือกใช่�คลิืป่วิดีูโอ
เตืือน	แลืะ	กดูปุ่ม่อัดูคลิืป่วิดีูโอใหม่

กดูปุ่ม่สูแีดูงเพื�อเรืิ�มบนัท้กวิดีูโอ	กดูปุ่ม่สีูแดูงอีกครัื�งเพื�อหยุดู

การืบันท้ก	ถ�าตื�องการืดูค้ลิืป่ที�อัดูไว�	กดูปุ่ม่ดู้วิดีูโอ			

หุน่จ้ะแสูดูงตัืวอยา่งไฟัล์ืที�อัดูไว�ให�ช่ม	เมื�อเรืยีบรื�อย

กดูปุ่ม่ตืกลืงเพื�อบนัท้กการืเตืือนทานยา
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วิธกีารืใช่�คำาสูั�งเสูยีงตัื�งรืายการืเตืือน	โดูยกดูปุ่ม่ที�ฐานแลื�วพดู้คำาสูั�งเสูยีง
ดัูงต่ือไป่นี�

“เตืือนกินนำา”				“เตืือนกินข้�าว”					“เตืือนทำากายภูาพ”

“เตืือนเข้�าห�องนำา”

การใช้ี้คำำาสั่�งเส้่ยงตัื�งค่ำารายการเตืือน

เตืือนกินนำ�า

กดูปุ่ม่ที�ฐาน	

กดูปุ่ม่ที�ฐานแลื�วพดู้ว่า	“เตืือนกินนำา” 
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เลืือกช่ว่งเวลืาที�ตื�องการืให�หุน่ยนต์ืเตืือนสูามารืถกำานหนดูเวลืาไดู�เอง	โดูย
กดูที�ไอคอนตัื�งค่าแลื�วเลืือกเวลืาที�ตื�องการื

หน�าจ้อการืตัื�งเวลืา	ช่ั�วโมง/นาที

ตัื�งเวลืา

ตัื�งเวลืา 
ช่ั�วโมง/นาที

เลืือก 
ช่ว่งเวลืา

เลืือกตืกลืง 
เมื�อเสูรืจ็้สูิ�น 
การืตัื�งเตืือน

เลืือกตืกลืง 
เมื�อเสูรืจ็้สูิ�น 
การืตัื�งเตืือน
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หุ่นยนต์ืดิูนสูอมีเกมช่ะลือความจ้ำาเสืู�อม	 (Brain	 Exercise)	 เกมช่ื�อ	 
“ทายภูาพ”	 เป็่นเกมทายชื่�อคนจ้ากภูาพที�ข้้�นบนหน�าจ้อข้องหุ่นยนต์ื	 
ซิ้�งจ้ะตัื�งคำาถามแลืะเฉุลืยไดู�จ้าก	แอป่พลิืเคช่ัน	 ดิูนสูอ	บนโทรืศัพท์มือถือ	 
ผู้้�สูง้อายุ	หรือืผู้้�ป่ว่ย	จ้ะไดู�ฝึ้กนก้ถ้งความ	ทรืงจ้ำาเก่าๆ	เป่น็การืฝึ้กสูมองอย่าง
สูนกุ	แลืะไดู�ป่รืะโยช่น์

ซิ้�งจ้ะตัื�งคำาถามแลืะเฉุลืยไดู�จ้าก	แอป่พลิืเคช่นั	ดิูนสูอ	บนโทรืศพัท์มอืถือ  
ผู้้�สู้งอายุ	หรืือผู้้�ป่่วย	จ้ะไดู�ฝึ้กน้กถ้งความทรืงจ้ำาเก่า	ๆ	 เป่็นการืฝึ้กสูมอง 
อยา่งสูนุก	แลืะ	ไดู�ป่รืะโยช่น์

เกมทายภัาพชี้ะลอคำวามจุำาเสื่�อม 
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วิธ้ีการตัื�งค่ำาเกมทายภัาพบ่นแอปพลิเคำชัี้น ดิ้นส่อ มินิ
ผู้้�ดูแ้ลืสูามารืถสูรื�างเกมทายภูาพไดู�เอง	ดู�วยการืเลืือกคำาถาม	แลืะคำาตือบ

ไดู�เอง	โดูยตัื�งค่าผู้า่นแอป่พลิืเคชั่นบนโทรืศัพท์มอืถือ

เลืือกรืายช่ื�อ 
ผู้้�สูง้อายุ

เลืือกอื�นๆ
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เลืือกเกม

กดู	+ 
เพื�อเพิ�ม 
คำาถาม
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ตัื�งคำาถาม

กดูบันท้ก

เลืือกร้ืป่ภูาพ

เลืือกคำาตือบ

คำาถามเพิ�มข้้�น
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การใช้ี้งานเกมทายภัาพบ่นห่่้นยนต์ืดิ้นส่อ มินิ
ผู้้�ใช่�งานสูามารืถเปิ่ดูเกมทายภูาพบนหุ่นยนต์ื	ดู�วยการืกดูจ้ากหน�าเมน	้

แลืะ	สูั�งไดู�ดู�วยเสูยีง

ข้อเล่นเกม

กดูปุ่ม่ที�ฐาน	

เลืือกเกม 
ทายภูาพ
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เลืือกคำาตือบ
ที�ถก้ตื�อง

ดูสู้รุืป่ผู้ลืเกม 
ย�อนหลัืง

สูรุืป่ผู้ลืการืเล่ืนเกมเพื�อป่รืะเมินความสูามารืถ	แลืะสูามารืถดู้ผู้ลืสูรุืป่
ย�อนหลัืงไดู�
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ผู้้�สูง้อายุ	หรือืผู้้�ป่ว่ย	สูามารืถใช่�อุป่กรืณ์	์Vital	Signs	ต่ืางๆ	ในการืตืรืวจ้
สูุข้ภูาพแต่ืลืะเรืื�องไดู�	 เช่่น	ตืรืวจ้ความดัูนโลืหิตื,	 อุณ์หภู้มิรื่างกาย,	 รืะดัูบ
ออกซิิเจ้นในเลืือดู	แลืะอัตืรืาการืหายใจ้	 โดูยค่า	Vital	Signs	 ต่ืางๆ	 ที�วัดู
ไดู�จ้ะถก้สูง่เข้�าหุน่ยนต์ืดิูนสูอ	ผู้า่นรืะบบไรื�สูายบลืท้้ธ	(Bluetooth)*	

หุน่ยนต์ืดิูนสูอจ้ะจั้ดูเก็บข้�อมล้ืเข้�ารืะบบ	ซิ้�งสูามารืถดูก้ารืวัดูค่าย�อนหลัืง
ที�ถก้บนัท้กไว�นานสูง้สูดุูถ้ง	60	วัน

อุป่กรืณ์	์Vital	Signs	ที�หุน่ยนต์ืดิูนสูอสูามารืถใช่�งานรืว่มไดู�

1.	เครืื�องวัดูความดัูน		MicroLife	รุืน่	BP	A6	BT

2.	เครืื�องวัดูอุณ์หภูม้	ิMicroLife		รุืน่	nc	150	bt

3.	เครืื�องวัดูอ๊อกซิเิจ้นในเลืือดู	Jumper	รุืน่	JPD-500F

4.	เครืื�องวัดูอัตืรืาการืหายใจ้	Dinsaw	RR-Device

ห่่้นยนต์ืส่ามารถืดึ้งค่ำา Vital Signs

*วิธกีารืจั้บค้่เช่ื�อมต่ืออุป่กรืณ์บ์ลืท้ธ้ในแต่ืลืะยี�ห�ออุป่กรืณ์ม์คีวามแตืกต่ืางกันในการื
เป่ดิูสูญัญาณ์บลืท้้ธ		เพื�อจั้บค้่กับหุน่ยนต์ื	โป่รืดูศก้ษัาข้�อมล้ืจ้ากผู้้�ผู้ลิืตืแต่ืลืะรืาย
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การติืด้ตัื�งอปก่รณ์ Vital Signs

ก่อนจ้ะใช่�งานอุป่กรืณ์์ที�เช่ื�อมต่ือกับหุ่นยนต์ืแบบไรื�สูายดู�วยสัูญญาณ์
บลืท้ธ้	(Bluetooth)	มคีวามจ้ำาเป็่นตื�องทำาการื	“จั้บค้่”	ให�ตัืวอุป่กรืณ์ที์�จ้ะ
เช่ื�อมต่ือกัน	 ไดู�ทำาความร้ื�จั้กกันเสูียก่อน	ซิ้�งข้ั�นตือนการืจั้บค้่นี�ในอุป่กรืณ์์
แต่ืลืะรุื่นอาจ้จ้ะมีรืายลืะเอียดูแตืกต่ืางกันไป่	แลืะก่อนการืตัื�งค่าอุป่กรืณ์์
ตื�องนำาอุป่กรืณ์ม์าอย้ใ่กลื�กับหุน่ยนต์ืก่อน

เลืือกเมนตั้ื�งค่า 
ที�หุน่ยนต์ื

ตัื�งค่าอุป่กรืณ์์

1.	จ้ากหน�าเมนห้ลัืก	เลืือกการืตัื�งค่า

2.	ตัื�งค่าอุป่กรืณ์์
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ค�นหา 
รืายชื่�อ	 
อุป่กรืณ์ ์

ที�ตื�องการื

3.	กดูเปิ่ดูบลืท้ธ้	ข้องอุป่กรืณ์	์ที�ตื�องการืนำามาเช่ื�อมต่ือกับหุน่ยนต์ื	*

4.	เลืือกรืายการือุป่กรืณ์ที์�ตื�องการื	

*อุป่กรืณ์บ์ลืท้้ธ	(Bluetooth)	แต่ืลืะแบบมคีวามแตืกต่ืางกันในการืเป่ดิูสูญัญาณ์
บลืท้ธ้	โป่รืดูศ้กษัาข้�อมล้ืจ้ากผู้้�ผู้ลิืตืแต่ืลืะรืาย

กดูปุ่ม่ 
เช่ื�อมต่ือ

5.	 กดูปุ่่มเช่ื�อมต่ือ	 เมื�อเช่ื�อมต่ือสูำาเรื็จ้รืายการือุป่กรืณ์์จ้ะแสูดูงที�ช่่อง	
อุป่กรืณ์ที์�เช่ื�อมต่ืออย้่

หากตื�องการื 
ยกเลิืก 
การืเช่ื�อมต่ือ
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วิธ้ีการวัด้ด้้วยอ่ปกรณ์ Vital Signs

วิธีวัีดิวามิดัินโลหุ่ติ์ MicroLife ร่ื�น BP A6 BT

พันสูายวัดูความดัูนที�ตื�นแข้นดู�านบน	กดูปุ่่ม	Start	หลัืงจ้ากนั�นเครืื�อง
จ้ะทำาการืเรืิ�มวัดูความดัูนเมื�อวัดูค่าเสูร็ืจ้	รือสัูกคร้ื่	 สูายวัดูจ้ะคลืายตัืว	ผู้ลื
การืวัดูจ้ะถก้สูง่จ้ากเครืื�องวัดูผู้า่นบลืท้ธ้มาป่รืากฏที�ช่อ่งค่าความดัูนโลืหติื

วิธีวัีดิอ่ณ์หุ่ภูมูิ ิMicrolife  ร่ื�น nc 150 bt

นำาอุป่กรืณ์ม์าจ่้อที�หน�าผู้ากในรืะยะหว่าง	3-10	เซินติืเมตืรื	กดูปุ่ม่เพื�อ
เรืิ�มทำาการืวัดูอุณ์หภู้มิ		เมื�อไดู�ค่าแลื�วรือสูกัคร้ื	่ผู้ลืการืวัดูจ้ะถก้สูง่ผู้า่นบล้ืท้ธ	
มาป่รืากฏที�ช่อ่ง	ค่าอุณ์หภูม้ิ

 วิธีวัีดิออกซิเิจนในเล่อดิ Jumper ร่ื�น JPD-500F

นำาอุป่กรืณ์ม์าหนบีที�นิ�วช่ี�	กดูปุ่ม่เพื�อเรืิ�มทำาการืวัดูค่าออกซิเิจ้นในเลืือดู		
เมื�อไดู�ค่าแลื�วรือสูักคร้ื่	 ผู้ลืการืวัดูจ้ะถ้กสู่งผู้่านบล้ืท้ธ	 มาป่รืากฏที�ช่่อง 
ค่าออกซิเิจ้นในเลืือดู

วิธีวัีดิอัต์รืาการืหุ่ายใจ Dinsaw RR-Device

ติืดูตัื�ง	แลืะทำาการืเช่ื�อมต่ืออุป่กรืณ์์	 	Dinsaw	RR-Device	 ให�เรืียบรื�อย	
แลื�วนอนนิ�งๆบนเตีืยงในตืำาแหน่งที�เซ็ินเซิอร์ื	 สู่องลืงมาตืรืงกับบริืเวณ์
หน�าอกป่รืะมาณ์	1	นาที	เพื�อให�เซิน็เซิอรือ่์านค่า	ผู้ลืการืวัดูจ้ะมาป่รืากฎที�
ช่อ่งอัตืรืาการืหายใจ้
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Air	Card	คือ	อุป่กรืณ์์ที�ใช่�ในการืเช่ื�อมต่ือกับหุน่ยนต์ืเพื�อใช่�อินเทอรืเ์นต็ื
แบบไรื�สูาย	 ผู่้าน	 โครืงข่้ายผู้้�ให�บริืการืโทรืศัพท์	 เช่่น	DTAC,	AIS,	 TRUE	
เป่น็ตื�น	

หุน่ยนต์ืสูามารืถเช่ื�อมต่ืออินเทอร์ืเนต็ืผู้า่นรืะบบเครือืข่้าย	4G	โดูยเช่ื�อม
ต่ือผู้า่นอุป่กรืณ์	์Air	Card	แบบ	USB	หรืือ	ผู้า่นรืะบบ	Wifi	(2.4	Ghz	แลืะ	5	Ghz)	
โดูยเช่ื�อมต่ือผู้า่นอุป่กรืณ์รั์ืบสูญัญาณ์	Wireless	แบบ	USB	3.0

อ่ปกรณ์เชืี้�อมต่ืออินเทอร์เน็ตื Air Card

พอรต USB
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1. ยกเลิกการจัุบ่คู่ำ
เมื�อตื�องการืเป่ลีื�ยนรืายช่ื�อผู้้�สู้งอายุคนใหม่	 ที�เคยใช่�หุ่นยนต์ืดิูนสูอ	แต่ื

ยังตื�องการืให�เก็บข้�อม้ลืเดิูมไว�	 โดูยข้�อม้ลืเดิูมข้องผู้้�สู้งอายุคนเก่าจ้ะยังถ้ก
เก็บไว�ในฐานข้�อมล้ืข้องดิูนสูอ

ผู้้�ดู้แลืที�เคยเพิ�มผู้้�สูง้อายุรืายช่ื�อนี�สูามารืถที�จ้ะนำาข้�อมล้ืโป่รืไฟัล์ืเก่ากลัืบ
มาใช่�กับหุน่ยนต์ืตัืวเดิูมไดู�	

2. ยกเลิกการจัุบ่คู่ำ และ ลบ่ประวัติืผูู้้สู่งอาย่
	เมื�อตื�องการืเลิืกใช่�หุน่ยนต์ือยา่งถาวรืให�ทำาการืยกเลิืกการืจั้บค้่	แลืะลืบ

ป่รืะวัติืข้�อมล้ืผู้้�สูง้อายุ	รืวมถ้งข้�อมล้ืที�เคยใช่�งานทั�งหมดูออกจ้ากฐานข้�อมล้ื
ข้องหุน่ยนต์ืดิูนสูอ	โดูยข้�อมล้ืดัูงกล่ืาวจ้ะถก้ลืบทิ�งอยา่งถาวรืแลืะไม่สูามารืถ
เรืยีกข้�อมล้ืเก่าที�เคยใช่�กับหุน่ยนต์ืตัืวนี�กลัืบมาไดู�

การร้เซตืห่่้นยนต์ื ลบ่ประวัติืการใช้ี้งาน

1
2
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ใสูร่ืหัสูผู้า่นเพื�อทำาการืรีืเซิตื	(รืหัสูผู้า่นจ้ากโรืงงานคือ	123456)

กดูตืกลืงเพื�อยนืยนัการืรีืเซิตื

กดูตืกลืง 
เพื�อยนืยนั
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Monitoring 
Dashboard
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มอนิเตือริ�งแด้ชี้บ่อร์ด้ (Monitoring Dashboard) 
เป่็นหน�าจ้อที�ใช่�ไว�งานผู่้านรืะบบเว็บแอป่พลิืเคช่ัน	 โดูยจ้ะแสูดูงข้�อม้ลื

สูถานะข้องผู้้�สู้งอายุหรือืผู้้�ป่ว่ยที�ใช่�งาน	บนแพลืตืฟัอร์ืมข้องหุน่ยนต์ืดิูนสูอ
มินิพรื�อมกันหลืายๆคน	 	มาสูรุืป่ให�เห็นในหน�าจ้อเดีูยว	 เพื�ออำานวยความ
สูะดูวกให�เจ้�าหน�าที�สู่วนกลืางในการืดู้แลื	 	หรืือใช่�เพื�อตัืดูสูินใจ้สูั�งการืให�
เจ้�าหน�าที�เข้�าไป่ดูแ้ลืผู้้�สูง้อายุหรือืผู้้�ป่ว่ยที�อย้ใ่นสูถานะพยาบาลื	หรืือ	ตืาม
บ�าน	 ไดู�อยา่งทันถ่วงทีเมื�อเกิดูเหตืุเร่ืงดู่วน	 โดูยบนหน�าจ้อมอนิเตือรื์แสูดูง
สูถิติืข้�อมล้ืข้องหุน่ยนต์ื	ไดู�ดัูงนี�

•	แสูดูงจ้ำานวนสูถิติืหุน่ยนต์ืทั�งหมดูที�อย้ใ่นการืดูแ้ลื

•	 แสูดูงจ้ำานวนสูถิติืหุ่นยนต์ืที�เป่ิดูใช่�งานแลืะเช่ื�อมต่ืออินเตือรื์เน็ตื	
(Online)

•	แสูดูงจ้ำานวนสูถิติืหุน่ยนต์ืที�ป่ดิูไมเ่ช่ื�อมต่ืออินเตือร์ืเนต็ื	(Offline)

•	แสูดูงข้�อมล้ืข้องผู้้�ที�วัดูอุณ์หภูม้	ิจ้ากอุป่กรืณ์วั์ดูค่า	โดูยจ้ะสูง่ข้�อมล้ืแบบ
ไรื�สูายเข้�ามาที�อุป่กรืณ์บ์นแพลืตืฟัอรืม์ข้องหุน่ยนต์ืดิูนสูอมนิ	ิจ้ะแจ้�งเตืือน
เมื�ออุณ์หภูม้สิูง้กว่า	37.5	องศา

•	แสูดูงข้�อม้ลืข้องผู้้�ที�วัดูออกซิิเจ้น	จ้ากอุป่กรืณ์์วัดูค่า	 โดูยจ้ะสู่งข้�อม้ลื
แบบไรื�สูายเข้�ามาที�อุป่กรืณ์์บนแพลืตืฟัอรื์มข้องหุ่นยนต์ืดิูนสูอมินิ	 จ้ะแจ้�ง
เตืือนเมื�อค่าออกซิเิจ้นตืำากว่า	95%

•	แสูดูงข้�อม้ลืข้องผู้้�ที�วัดูความดัูนโลืหิตื	 จ้ากอุป่กรืณ์์วัดูค่า	 โดูยจ้ะสู่ง
ข้�อม้ลืแบบไรื�สูายเข้�ามาที�อุป่กรืณ์์บนแพลืตืฟัอร์ืมข้องหุ่นยนต์ืดิูนสูอมิน	ิ
จ้ะแจ้�งเตืือนเมื�อค่าอัตืรืาการืเตื�นข้องหวัใจ้สูง้	หรือื	ตืำากว่าป่กติื

•	 แสูดูงค่าอัตืรืาการืหายใจ้ข้องผู้้�ที�นอนอย้่บนเตีืยงที�ติืดูตัื�งอุป่กรืณ์์	
RR-Device	ไดู�แบบ	Real	Time	โดูยจ้ะสูง่ข้�อมล้ืแบบไรื�สูายเข้�ามาที�อุป่กรืณ์์
บนแพลืตืฟัอร์ืมข้องหุน่ยนต์ืดิูนสูอมินิ	จ้ะแจ้�งเตืือนเมื�ออัตืรืาการืหายใจ้ผิู้ดู
ป่กติื	หรือืไมพ่บอัตืรืาการืหายใจ้



99

1.วิธีลีงช่่�อเขึ้�าใช่�งาน

-		เป่ดิู	Browser	แลื�วเข้�า	URL	https://dashboardmini-ros.Dinsaw.
com/home	

-		ทำาการื	Sign	in	with	Google

2.การืตั์�งค่�าขึ้นาดิหุ่น�าจอใหุ่�เหุ่มิาะสมิ ต์ามิหุ่น�าจออ่ป่กรืณ์์ที่ี�ใช่�งาน

บนเว็บเบรืาว์เซิอรื	์	Google	Chrome	เลืือกที�ปุ่ม่ตัื�งค่า	มมุข้วาบน	ที�เป่น็
ไอคอน	จ้ากนั�นเลืือกป่รืบัข้นาดูหน�าจ้อในหัวข้�อ	ซ้ิม	100%	สูามารืถข้ยาย
หรืือย่อข้นาดูหน�าจ้อ	Monitor	 ให�เห็นตืามที�ตื�องการืไดู�	หรืือสูามารืถกดู	
Ctrl	พรื�อมกับปุ่ม่	+		หรือื	กดู	Ctrl	พรื�อมกับปุ่ม่	-		เพื�อป่รัืบข้นาดูหน�าจ้อ
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3. ภูาพัอธิีบายส�วนต์�างๆ ขึ้องหุ่น�าจอ Dashboard

หลัืงจ้ากทำาการื	Sign	in	เสูรืจ็้เรืยีบรื�อย	จ้ะเข้�าสู้ห่น�า	Monitoring	Dashboard	
ซิ้�งหน�า	Monitor	 จ้ะบอกสูถานะข้องผู้้�ป่่วยแลืะผู้้�สู้งอายุที�กำาลัืงใช่�งาน 
หุน่ยนต์ื

3.1.	รืะบบแสูดูงหน�าจ้อข้�อมล้ืสูถานะข้องผู้้�ป่ว่ยหรือืผู้้�สู้งอายุที�หุน่ยนต์ื
กำาลัืง	Monitor		ดัูงต่ือไป่นี�	

3.1.1	แถบเมนแ้สูดูงช่ื�อหนว่ยงานที�ตื�องการืทำาการื	Monitor	อย้่

3.1.2.แถบเมนแ้สูดูงหมวดูหม้ใ่นการืใช่�งานตืามบ�านกับโรืงพยาบาลื

3.1.3	แถบเมนแ้สูดูงข้�อมล้ืรืายการืดัูงนี�	

ทั�งหมดู	 จ้ำานวนหุน่ยนต์ืทั�งหมดูที�ทำาการื	Monitor

เปิ่ดูใช่�งานอย้	่	 จ้ำานวนหุน่ยนต์ืที�ทำาการืเป่ดิูใช่�งานอย้่

ไมต่่ืออินเตือรืเ์นต็ื	 จ้ำานวนหุ่นยนต์ืที�เปิ่ดู	 แต่ืไม่ไดู�ทำาการืเชื่�อมต่ือ
อินเตือรืเ์นต็ื

หุน่ยนต์ืป่ดิู		 จ้ำานวนหุน่ยนต์ืที�ถก้ป่ดิูเครืื�อง

แจ้�งเตืือน	 จ้ำานวนหุ่นยนต์ืที�มีการืแจ้�งเตืือนต่ืางๆ	 อาทิ	 
ลืกุออกจ้ากเตีืยง	ดิูนสูอหาใครืไมเ่จ้อ	เป่น็ตื�น

ป่กติื		 จ้ำานวนหุ่นยนต์ืที�ใช่�งานอย้่ใน	 สูถานะดิูนสูอ 
มองตืาม

เรืง่ดู่วน	 จ้ำานวนหุน่ยนต์ืที�มกีารืแจ้�งเตืือนต่ืางๆ	อาทิ	เรืยีก
ให�ช่่วยเหลืือ	 ไม่พบอัตืรืาการืหายใจ้	หายใจ้ผู้ิดู
ป่กติื	เป่น็ตื�น

3.1.4.	เป่ลีื�ยนภูาษัา

3.1.5.	ลืงช่ื�อออก	คือ	การืออกจ้ากรืะบบข้อง	Monitoring	Dashboard

3.1.1
3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5
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4. การืใช่�การืตั์วกรืองสถูานะ และการืค่�นหุ่ารืายช่่�อ

4.1	ข้�อมล้ื	Robot	Status	Fiter	

 	หุน่ยนต์ืพรื�อมใช่�งาน	(หุน่ยนต์ืที�ไมม่สีูถานะแจ้�งเตืือนใดูๆ)

 	หุน่ยนต์ืมกีารืแจ้�งเตืือน	คือ	หุน่ยนต์ืที�มสีูถานะ

•	เรีืยกให�ช่ว่ยเหลืือ
•	ความดัูนผู้ดิูป่กติื
•	หัวใจ้เตื�นผู้ดิูป่กติื
•	อุณ์หภูม้ผิู้ดิูป่กติื
•	หายใจ้ผิู้ดูป่กติื
•	ไมพ่บอัตืรืาการืหายใจ้
•	เคลืื�อนผู้า่นเสู�น
•	ดิูนสูอหาใครืไมเ่จ้อ

 	หุน่ยนต์ืไมพ่รื�อมใช่�งาน	คือ	หุน่ยนต์ืที�มสีูถานะ	

•	ไมสู่ามารืถต่ือเนต็ืไดู�รืบกวนตืรืวจ้สูอบ
•	ไมม่ผีู้้�ดูแ้ลืออนไลืน์
•	แบตืเตือรืี�ตืำา

 	หุน่ยนต์ืไมเ่ป่ดิูใช่�	คือ	หุน่ยนต์ืที�ถก้ป่ดิู

 		หุน่ยนต์ืไมไ่ดู�ถก้จั้บค้่

4.1
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4.2

4.2

4.2.	ค�นหาผู้้�สูง้อายุ	สูามารืถนำาช่ื�อผู้้�ป่ว่ยที�หุน่ยนต์ืดูแ้ลืมาค�นหา	เพื�อดู้
ป่รืะวัติืข้องผู้้�ป่ว่ย

ภูาพการืแสูดูงข้�อมล้ืต่ืางๆ	บนหน�าจ้อ	Monitoring		Dashboard

5.สถูานะการืแจ�งเต่์อนต์�างๆ  
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ภูาพการืแสูดูงข้�อมล้ืต่ืางๆ	บนโป่รืไฟัล์ืผู้้�สูง้อายุหรืือผู้้�ป่ว่ย

ยายนิตย์สวนหลวง
4-2-2021  15:51

120/96  66 36.5 98 16
BP(mmHg) & Pluse(bpm) Temperature (co) SpO2 (%) RR (/bpm)

ดินสอมองตาม

สถานะแบตเตอร่ี
ของหุนยนต

มีการต้ัง
ตําแหนงเตียง

อัตรา
การหายใจ

ออกซิเจนในเลือด

อุณหภูมิ
ความดัน และ อัตราการเตน

ของหัวใจ

วันท่ี
และเวลา

ท่ีวัดคา
ไดลาสุด

ต้ังเสนตําแหนง
เตียงไวแลว

ยังไมไดต้ังเสน
ตําแหนงเตียง
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สถูานะการืเต่์อน

ลืำาดัูบความสูำาคัญ แจ้�งเตืือนบน	Dashboard	เมื�อ เคลีืยรืโ์ดูยผู้้�ดูแ้ลื เคลีืยรืโ์ดูยรืะบบ ข้�อความโช่ว์บนโมบาย

1

1.	เมื�อมกีารืกดูปุ่ม่ปิ่ดูหุน่ยนต์ื	
2.	เมื�อมกีารืกดูปุ่ม่ปิ่ดูหุน่ยนต์ื	เมื�อกดูปุ่ม่เป่ดิูหุน่	
แต่ืหุน่ไมสู่ามารืถต่ืออินเตือรืเ์นต็ืไดู�

3.	เมื�อกดูปุ่ม่เปิ่ดูหุน่	แลืะต่ืออินเตือรืเ์นต็ืไดู�แต่ื
เช่ื�อมDinsaw	Server	ไมไ่ดู�

x

เมือเป่ดิูหุน่ยนต์ื	แลื�วก
ลัืบมาเช่ื�อมต่ือ	Dinsaw	
server	ไดู�	

ป่ดิูหุน่ยนต์ื

2

1.	คำาสัู�งเสูยีง	“ช่ว่ยดู�วย”	
2.	คำาสูั�งเสีูยงเรืยีกคน	ตืามคน	เรืยีกพยาบาลื	ตืามพยาบาลื	
3.	กดูปุ่ม่เรีืยกที�อุป่กรืณ์ก์ดูเรืยีกไรื�สูาย
4.	กดูที�เมนต้ืามคน	บนหน�าจ้อ

VDO	call	เข้�ามาแลื�ว
มกีารืรืบัสูาย

x เรีืยกให�ช่ว่ยเหลืือ

3 เมื�ออุป่กรืณ์จ์้ากเครืื�อง	Dinsaw	RR-Device	ตืรืวจ้
พบว่าไมห่ายใจ้	

VDO	call	เข้�ามาแลื�ว
มกีารืรืบัสูาย

มคีนนอนที�เตีืยงแลื�ว	 
RR	พบอัตืรืาการืหายใจ้
อีกครืั�ง

ไมพ่บอัตืรืาการืหายใจ้

4
เมื�ออุป่กรืณ์จ์้ากเครืื�อง	Dinsaw	RR-Device	ตืรืวจ้
พบว่ายงัหายใจ้	แต่ืไมม่กีารืเคลืื�อนไหวนานกว่า	 
2	ช่ั�วโมง

x
มกีารืเคลืื�อนไหวอีกครืั�ง	 ไมค่ลืื�อนไหวนานกว่า2	ช่ม.

5
เมื�ออุป่กรืณ์จ์้ากเครืื�อง	Dinsaw	RR-Device	ตืรืวจ้
พบว่า	การือัตืรืาการืหายใจ้ตืำากว่า12		หรือื	มากกว่า	
23	ครืั�งต่ือนาที

x
พบว่าคนที�นอนบนเตีืยง	
กลัืบมาหายใจ้ป่กติือีกครัื�ง

อัตืรืาการืหายใจ้ผิู้ดูป่กติื

6 เมื�อมกีารืวัดูความดัูน	ตืรืวจ้พบว่าค่าหวัใจ้เตื�น	
มากกว่า	120		หรือื	ตืำากว่า	60

"วัดูค่าใหมไ่ดู�ค่าป่กติื 
หรือืVDO	call	เข้�ามา
แลื�วมีการืรืบัสูาย"

x อัตืรืาการืเตื�นหวัใจ้ผู้ดิูป่กติื

7 "เมื�อมกีารืวัดูความดัูน	ตัืวบนสูง้กว่า	150/110 
ตืำากว่า	90/60"

x ความดัูนผู้ดิูป่กติื

8 เมื�อวัดูค่าSpo2ตืำากว่า	95%
x ออกซิเิจ้นในเลืือดูผู้ดิูป่กติื

9 เมื�อวัดูอุณ์ภูม้ส้ิูงกว่า	37.5	องศา	ตืำากว่า	35	องศา
x อุณ์หภูม้ริืา่งกายผิู้ดูป่กติื

10 หุน่ยนต์ือินเทอรืเ์นต็ืหลืดุู	ไมสู่ามารืถเช่ื�อมต่ือ
อินเตือรืเ์นต็ืไดู� x

ไดู�รืบัการืแก�ไข้แลืะ
หุน่ยนต์ืกับมาเช่ื�อม
อินเทอรืเ์นต็ืไดู�

ไมสู่ามารืถต่ือเนต็ืรืบกวน
ตืรืวจ้สูอบ

11 มกีารืลืกุผู้า่นเสู�นที�ตัื�งเตืือนไว�	 VDO	call	เข้�ามาแลื�ว
มกีารืรืบัสูาย

x เคลืื�อนผู้า่นเสู�น

12 เมื�อหุน่ยนต์ืมองหาคน	3รือบแลื�ว	แต่ืไมพ่บคนในห�อง x
กลัืบมามองเห็นคนอีก
ครืั�ง

ดิูนสูอหาใครืไมเ่จ้อ
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ลืำาดัูบความสูำาคัญ แจ้�งเตืือนบน	Dashboard	เมื�อ เคลีืยรืโ์ดูยผู้้�ดูแ้ลื เคลีืยร์ืโดูยรืะบบ ข้�อความโช่ว์บนโมบาย

1

1.	เมื�อมกีารืกดูปุ่ม่ปิ่ดูหุน่ยนต์ื	
2.	เมื�อมกีารืกดูปุ่ม่ปิ่ดูหุน่ยนต์ื	เมื�อกดูปุ่ม่เป่ดิูหุน่	
แต่ืหุน่ไมสู่ามารืถต่ืออินเตือรืเ์นต็ืไดู�

3.	เมื�อกดูปุ่ม่เปิ่ดูหุน่	แลืะต่ืออินเตือรืเ์นต็ืไดู�แต่ื
เช่ื�อมDinsaw	Server	ไมไ่ดู�

x

เมอืเป่ดิูหุน่ยนต์ื	แลื�วก
ลัืบมาเช่ื�อมต่ือ	Dinsaw	
server	ไดู�	

ป่ดิูหุน่ยนต์ื

2

1.	คำาสัู�งเสูยีง	“ช่ว่ยดู�วย”	
2.	คำาสูั�งเสูยีงเรีืยกคน	ตืามคน	เรืยีกพยาบาลื	ตืามพยาบาลื	
3.	กดูปุ่ม่เรีืยกที�อุป่กรืณ์ก์ดูเรืยีกไรื�สูาย
4.	กดูที�เมนต้ืามคน	บนหน�าจ้อ

VDO	call	เข้�ามาแลื�ว
มกีารืรืบัสูาย

x เรืยีกให�ช่ว่ยเหลืือ

3 เมื�ออุป่กรืณ์จ์้ากเครืื�อง	Dinsaw	RR-Device	ตืรืวจ้
พบว่าไมห่ายใจ้	

VDO	call	เข้�ามาแลื�ว
มกีารืรืบัสูาย

มคีนนอนที�เตีืยงแลื�ว	 
RR	พบอัตืรืาการืหายใจ้
อีกครืั�ง

ไมพ่บอัตืรืาการืหายใจ้

4
เมื�ออุป่กรืณ์จ์้ากเครืื�อง	Dinsaw	RR-Device	ตืรืวจ้
พบว่ายงัหายใจ้	แต่ืไมม่กีารืเคลืื�อนไหวนานกว่า	 
2	ช่ั�วโมง

x
มกีารืเคลืื�อนไหวอีกครืั�ง	 ไมค่ลืื�อนไหวนานกว่า2	ช่ม.

5
เมื�ออุป่กรืณ์จ์้ากเครืื�อง	Dinsaw	RR-Device	ตืรืวจ้
พบว่า	การือัตืรืาการืหายใจ้ตืำากว่า12		หรือื	มากกว่า	
23	ครืั�งต่ือนาที

x
พบว่าคนที�นอนบนเตีืยง	
กลัืบมาหายใจ้ป่กติือีกครืั�ง

อัตืรืาการืหายใจ้ผู้ดิูป่กติื

6 เมื�อมกีารืวัดูความดัูน	ตืรืวจ้พบว่าค่าหวัใจ้เตื�น	
มากกว่า	120		หรือื	ตืำากว่า	60

"วัดูค่าใหมไ่ดู�ค่าป่กติื 
หรือืVDO	call	เข้�ามา
แลื�วมกีารืรืบัสูาย"

x อัตืรืาการืเตื�นหวัใจ้ผู้ดิูป่กติื

7 "เมื�อมกีารืวัดูความดัูน	ตัืวบนสูง้กว่า	150/110 
ตืำากว่า	90/60"

x ความดัูนผู้ดิูป่กติื

8 เมื�อวัดูค่าSpo2ตืำากว่า	95%
x ออกซิเิจ้นในเลืือดูผู้ดิูป่กติื

9 เมื�อวัดูอุณ์ภูม้ส้ิูงกว่า	37.5	องศา	ตืำากว่า	35	องศา
x อุณ์หภูม้ริืา่งกายผู้ดิูป่กติื

10 หุน่ยนต์ือินเทอรืเ์นต็ืหลุืดู	ไมสู่ามารืถเช่ื�อมต่ือ
อินเตือรืเ์นต็ืไดู� x

ไดู�รัืบการืแก�ไข้แลืะ
หุน่ยนต์ืกับมาเช่ื�อม
อินเทอรืเ์นต็ืไดู�

ไมสู่ามารืถต่ือเนต็ืรืบกวน
ตืรืวจ้สูอบ

11 มกีารืลืกุผู้า่นเสู�นที�ตัื�งเตืือนไว�	 VDO	call	เข้�ามาแลื�ว
มกีารืรืบัสูาย

x เคลืื�อนผู้า่นเสู�น

12 เมื�อหุน่ยนต์ืมองหาคน	3รือบแลื�ว	แต่ืไมพ่บคนในห�อง x
กลัืบมามองเห็นคนอีก
ครืั�ง

ดิูนสูอหาใครืไมเ่จ้อ



106

6.ขึ้�อมิลูการืเต่์อนขึ้องสถูานะ Vital sign 

บนหน�าจ้อจ้ะแสูดูงข้�อมล้ื	vital	sign	ที�ถก้บันท้กไว�ครืั�งล่ืาสุูดู	หากมีการื
วัดูค่าใหมแ่ลืะกดูบนัท้กค่า		รืายการืใหมที่�บนัท้ก	รืะบบจ้ะดู้งข้�อมล้ืใหมม่า
แสูดูงที�ช่อ่ง	Vital	sign

ภูาพตัืวอยา่งหากค่าความดัูนผิู้ดูป่กติื 
การืเตื�นข้องหวัใจ้ผู้ดิูป่กติื		

ภูาพตัืวอยา่งหากค่าอุณ์หภูม้ผิู้ดิูป่กติื																								

ภูาพตัืวอยา่งหากค่าอัตืรืา 
การืหายใจ้ผิู้ดูป่กติื												

ภูาพตัืวอยา่งหากค่าอัตืรืา
การืเตื�นข้องหวัใจ้ผู้ดิูป่กติื

ภูาพตัืวอยา่งหากค่า
ออกซิิเจ้นผู้ดิูป่กติื

ภูาพตัืวอยา่งหากค่าไมพ่บ
อัตืรืาการืหายใจ้	
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7.ขึ้�อมิลูรืายละเอยีดิส�วนบ่ค่ค่ลขึ้องผูู้�สงูอาย่หุ่รือ่ผูู้�ป่่วย 

เมื�อกดูที�ร้ืป่โป่รืโฟัล์ืจ้ะแสูดูงข้�อมล้ืรืายลืะเอียดูสูว่นบุคคลืข้องผู้้�สู้งอายุ
หรืือป่่วย	อาทิ	 ชื่�อ-นามสูกุลื	หมายเลืข้หุน่ยนต์ืที�ดู้แลื	 	 เพศ	อายุ	นำาหนัก	 
สูว่นสูง้	ข้�อมล้ื	Vital	Sign	ที�ทำาการืวัดูครืั�งล่ืาสูดุู
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8.การืดิปู่รืะวัติ์การืวัดิค่�า Vital Sign

หากตื�องการืดู้ป่รืะวัติืการืวัดูค่า	Vital	Sign	ย�อนหลัืงสูามารืถกดูที�ปุ่่ม	
History	เพื�อแสูดูงรืายการืเพิ�มเติืม

 

โดูยสูามารืถดูป้่รืะวัติืการืวัดูย�อนหลัืงไดู�สูง้สูดุู	60	วัน

เลืือกเป่ลีื�ยนมุมมองที�ให�แสูดูงค่าไดู�ที�มมุบนดู�านข้วา

-	เดืูอนก่อนหน�า

-	เดืูอนป่ัจ้จุ้บัน	

-	ย�อนหลัืง	15	วัน	

-	ย�อนหลัืง	7	วัน	
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9.การืดิรูืายงานขึ้องผูู้�สงูอาย่ หุ่รือ่ ผูู้�ป่่วย

สูามารืถดู้รืายงานข้องผู้้�สู้งอายุหรืือผู้้�ป่ว่ยไดู�	โดูยการืดูาวน์โหลืดูไฟัล์ืมา
จ้าก	Monitoring	Dashboard	ที�แถบ	Table	Report	เลืือกช่ว่งเวลืาที�ตื�องการื
สูามารืถเลืือกย�อนหลัืงไดู�สุูดูสู้ง	60	วัน	แลืะกดูปุ่ม่	Download



110

1. หุ่่�นยนต์์ไมิ�หุ่นัมิองต์ามิผูู้�สงูอาย่

ทำาการืตืรืวจ้สูอบเบื�องตื�นที�ไฟัสูถานะบรืเิวณ์หน�าอกหุน่ยนต์ืดัูงนี�

-	 กรืณี์ไฟัสูถานะติืดูแต่ืคอหุน่ยนต์ืไมห่นัตืามผู้้�สู้งอายุให�	ทำาการืป่ดิูไว�ซิกั
คร้ืแ่ลื�วทำาการืเปิ่ดูใหมอี่กครืั�ง	หากทำาตืาม	แลื�วการืทำางานข้องหุน่ยนต์ืยงั
ไมก่ลัืบมาเป่น็ป่กติืกรุืณ์าติืดูต่ือ	ศน้ย์บรืกิารืลืก้ค�าเพื�อสูง่ซิอ่มบำารุืง

-	 กรืณ์ไีฟัสูถานะบรืเิวณ์หน�าอกไมติ่ืดูกรุืณ์าติืดูต่ือศน้ยบ์ริืการื	ล้ืกค�าเพื�อ
สูง่ซิอ่มบำารุืง

2. หุ่่�นยนต์์ไมิ�มิเีสยีงเมิ่�อที่ำาการืเล�นไฟล์วิดิโีอต์�างๆ

ทำาการืตืรืวจ้สูอบเบื�องตื�นดัูงนี�

-	 แตืะไป่ที�หน�าจ้อหุน่ยนต์ืเพื�อเข้�าเมนห้ลัืก	>	ตัื�งค่า	>	เสูยีงตืรืวจ้สูอบ
ว่าการืตัื�งค่าความดัูงข้องลืำาโพงเปิ่ดูอย้่�หรือืตัื�ง	ค่าความดัูงไว�น�อยเกิน
ไป่หรืือไม่หากการืตัื�งค่าความดัูงข้องลืำาโพงเป่็นป่กติืแต่ืยังคงไม่มี
เสูียงในข้ณ์ะเล่ืนไฟัล์ื	 วิดีูโอให�ติืดูต่ือศ้นย์บริืการืลื้กค�าเพื�อสู่งซิ่อม
บำารุืง

-		ตืรืวจ้สูอบไฟัล์ืวิดีูโอในโทรืศัพท์มอืถือว่าเล่ืนเสูยีงไดู�ป่กติืหรืือไม่

3. ไมิ�สามิารืถูเล�นไฟล์วิดิโีอบนหุ่่�นยนต์์ไดิ� หุ่รือ่ เล�นไฟล์วิดิโีอแล�วค่�าง

ทำาการืตืรืวจ้สูอบเบื�องตื�นดัูงนี�

-	 ตืรืวจ้สูอบอุป่กรืณ์์ป่ล่ือยสูัญญาณ์อินเทอรื์เน็ตื	 ความเรื็วในการื
ดูาวน์โหลืดูที�แนะนำาข้ั�นตืำา	6	Mbps

-		หากไฟัล์ืที�เล่ืนบนหุ่นเป่็นไฟัล์ืที�อัป่โหลืดู	 ตืรืวจ้สูอบว่าไฟัล์ืวิดีูโอ
นั�นถ้กอัป่โหลืดูลืงในหุ่นยนต์ืสูมบ้รืณ์์แลื�วหรืือไม่	หากอย้่รืะหว่างอัป่
โหลืดูไฟัล์ืวิดีูโอจ้ะไมสู่ามารืถเล่ืนวิดีูโอไดู�จ้นกว่าการือัป่โหลืดูจ้ะเสูร็ืจ้
สูิ�น	(การือัป่โหลืดูไฟัล์ืที�มีข้นาดูใหญจ่้ะทำาให�การือัป่โหลืดูช่�ากว่าไฟัล์ื
ที�มขี้นาดูเล็ืก	หุน่รืองรัืบการือัป่โหลืดูไฟัล์ืข้นาดูใหญไ่มเ่กิน	300	MB)

-	 กรืณ์ีที�เป่็นไฟัล์ืวิดีูโอที�เคยเล่ืนไดู�	 แต่ืป่ัจ้จุ้บันเล่ืนไม่ไดู�ให�	 ทำาการื
ป่ดิู-เป่ดิูหุน่ยนต์ืใหมอี่กครืั�ง

การแก้ไข้ปัญห้าเบื่�องต้ืน
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-	 ตืรืวจ้สูอบซิอฟัต์ืแวรืข์้องหุน่ยนต์ืว่าเป่น็เวอรืช์่นัล่ืาสุูดูหรืือไม	่หากยงั
ไมใ่ช่ใ่ห�ทำาการือัป่เดูตืก่อนโดูยเข้�าไป่ที�	เมนตั้ื�งค่า	>	อัพเดูตืรืะบบ

-	 หากทำาตืามข้ั�นตือนข้�างตื�นแลื�วยังไมสู่ามารืถเล่ืนไฟัล์ืวิดีูโอไดู�ให�ติืดูต่ือ
ศน้ยบ์รืกิารืลืก้ค�าเพื�อสูง่ซิอ่มบำารุืง

4. ที่ำาการืวิดิโีอค่อลแล�วไมิ�ไดิ�ยนิเสยีงจากผูู้�สงูอาย่

ทำาการืตืรืวจ้สูอบเบื�องตื�นดัูงนี�

-		แตืะที�หน�าจ้อหุ่นยนต์ืเพื�อเข้�าเมน้หลัืก	>	 ตัื�งค่า	 >เสูียง	ตืรืวจ้สูอบ
ว่าการืตัื�งค่าความดัูงข้องไมโครืโฟันเป่ิดูอย้่หรืือไม่	หรืือ	 ตัื�งค่าความ
ดัูงไว�น�อยเกินไป่หรือืไม่

-	 หากการืตัื�งค่าความดัูงข้องไมโครืโฟันเป่น็ป่กติืแต่ืยงัไมไ่ดู�ยินเสูยีงข้ณ์ะ
วิดีูโอคอลืจ้ากฝ้ั� งผู้้�สู้งอายุให�ติืดูต่ือศน้ย์บริืการืลืก้ค�าเพื�อสูง่ซิอ่มบำารุืง

5. ที่ำาการืกดิป่่่มิ Call บรืเิวณ์ฐานขึ้องหุ่่�นยนต์์ แล�ว หุ่่�นไมิ�รืบัฟังค่ำาสั�งเสยีง 
และไฟสฟีา้บรืเิวณ์กล�อง HD บนศีรีืษะไมิ�ติ์ดิ 

ทำาการืตืรืวจ้สูอบเบื�องตื�นดัูงนี�

-		ตืรืวจ้สูอบว่าหุ่นยนต์ืมีการืเช่ื�อมต่ืออินเทอร์ืเน็ตือย้่หรืือไม่หากไม่มี
การืเช่ื�อมต่ือ	ให�ทำาการืเช่ื�อมต่ืออินเทอรื์เน็ตื	(Wi-Fi)	ให�เรืยีบรื�อย

-		ทำาการืป่ดิูหุน่ยนต์ืทิ�งไว�ซัิกคร้ื	่แลืะเปิ่ดูหุน่ยนต์ืใหมอี่กครัื�ง

-		กรืณ์ีหุ่นเช่ื�อมต่ืออินเทอรื์เน็ตืสูำาเรื็จ้	 แต่ืไม่กดูปุ่่มที�ฐานแลื�วไม่รืับ 
คำาสูั�งเสูยีงให�ติืดูต่ือศน้ยบ์รืกิารืลืก้ค�าเพื�อข้อคำาแนะนำาในการืตัื�งค่หรืือ 
สูง่ซิอ่มบำารุืง

6. ไมิ�สามิารืถูที่ำาการืวิดิโีอค่อลจาก แอป่พัลิเค่ช่นั ดิินสอ บนโที่รืศีพััท์ี่ไป่
ยงัหุ่่�นยนต์์ที่ี�เช่่�อมิต์�ออยู�ไดิ�

 ทำาการืตืรืวจ้สูอบเบื�องตื�นดัูงนี�

-	 ตืรืวจ้สูอบว่าหุ่นยนต์ืมีการืเช่ื�อมต่ืออินเทอรื์เน็ตือย้่หรืือไม่	หากไม่มี
การืเช่ื�อมต่ือให�ทำาการืเช่ื�อมต่ืออินเทอร์ืเนต็ื	(Wi-Fi)	ให�เรืยีบรื�อย

-	 ตืรืวจ้สูอบว่าสูมารื์ทโฟันเครืื�องที�ใช่�ไดู�มีการืเช่ื�อมต่ืออินเทอรื์เน็ตื	
แลื�วหรืือไม่หากไม่มีการืเช่ื�อมต่ือให�ทำาการืเช่ื�อมต่ืออินเทอรื์เน็ตืให�
เรืยีบรื�อย
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7. หุ่่�นยนต์์ไมิ�สามิารืถูโที่รืออกจากหุ่น�าเมินูโที่รืศีพััท์ี่บนหุ่่�นยนต์์ไดิ�

ทำาการืตืรืวจ้สูอบเบื�องตื�นดัูงนี�

-	ตืรืวจ้สูอบว่าหุน่ยนต์ืไดู�ทำาการืเช่ื�อมต่ือกับเครือืข้า่ยอินเทอรืเ์นต็ื	เพื�อ
โทรืออกสูมบ้รืณ์ห์รือืไม่

-	 ตืรืวจ้สูอบซิอฟัต์ืแวรืข์้องหุน่ยนต์ืว่าเป่น็เวอรืช์่ั�นล่ืาสุูดู	หรืือไมห่ากยงั
ไมใ่ช่	่ให�ทำาการือัพเดูตืก่อนโดูยเข้�าไป่ที�เมน	้ตัื�งค่า	>	อัพเดูตืรืะบบ

-	 หากทำาตืามข้ั�นตือนข้�างตื�นแลื�วยังไมสู่ามารืถโทรืออกไดู�ให�ติืดูต่ือศน้ย์
บรืกิารืลืก้ค�าเพื�อสูง่ซิอ่มบำารุืง

8. ไมิ�สามิารืถูเปิ่ดิหุ่่�นยนต์์ไดิ�

ทำาการืตืรืวจ้สูอบเบื�องตื�นดัูงนี�

-	 ตืรืวจ้สูอบว่า	หุน่ยนต์ืไดู�ทำาการืเสีูยบป่ลัื�กเรืยีบรื�อยแลื�ว	หรืือไม	่หาก
ยงัให�ทำาการืเสูยีบป่ลัื�กให�เรีืยบรื�อย

-	 ทำาการืกดูเป่ดิูหุน่ยนต์ืใหมอี่กครืั�ง

-		หากทำาตืามข้ั�นตือนข้�างตื�นแลื�วยังไมสู่ามารืถเปิ่ดูหุน่ยนต์ืไดู�ให�ติืดูต่ือ
ศน้ยบ์รืกิารืลืก้ค�าเพื�อสูง่ซิอ่มบำารุืง

9. หุ่น�าจอหุ่่�นยนต์์หุ่น�าจอเป็่นสดีิำา

ทำาการืตืรืวจ้สูอบเบื�องตื�นดัูงนี�

-	 ตืรืวจ้สูอบไฟัสูถานะบริืเวณ์หน�าอก	แลืะคอข้องหุน่ยนต์ืยงัทำางานอย้่
หรือืไม	่หากไมท่ำางานให�แตืะที�หน�าจ้อเพื�อออกจ้ากโหมดูพักหน�าจ้อ

-	 ให�ทำาการืเป่ดิู-ป่ดิูหุน่ยนต์ืใหมอี่กครืั�ง

-	หากทำาตืามข้ั�นตือนข้�างตื�นแลื�วหน�าจ้อยังคงเป็่นสีูดูำาอย้	่ให�ติืดูต่ือศน้ย์
ซิอ่มเพื�อสูง่ซิอ่มบำารุืง



113

การดู้แลรักษา 

1.	ป่ิดูหุ่นยนต์ืแลืะถอดูป่ลัื�กไฟัออกจ้ากเตื�ารืับทุกครัื�ง	 เมื� อจ้ะเช่็ดู
ทำาความสูะอาดูหุน่ยนต์ื

2.	 ใช่�ผู้�าแห�งเช่็ดูทำาความสูะอาดูเท่านั�นห�ามใช่�สูเป่รืย์	หรืือนำาฉุีดูพน่ที�
หุน่ยนต์ืเด็ูดูข้าดู

3.	 ใช่�แป่รืงป่ัดูทำาความสูะอาดูช่่องรืะบายความรื�อนเมื�อเห็นว่ามีฝุ้่น
ลืะอองมาติืดูบรืเิวณ์ดัูงกล่ืาว

4.	หากทรืาบว่ามีฝุ้น่ลืะอองหรืือสิู�งแป่ลืกป่ลือมเข้�าไป่ในช่อ่งเซิน็เซิอรืใ์ห�
ใช่�ล้ืกยางเป่า่ลืม	เป่า่ทำาความสูะอาดู	ห�ามใช่�เครืื�องดูดู้ฝุ้น่	หรือืเครืื�องเป่า่ลืม

ช่อ่งรืะบาย	 
ความรื�อน

ช่อ่งรืะบาย	 
ความรื�อน

5.	ไมค่วรืจั้ดูเก็บหุน่ยนต์ืในที�เป่ยีกช่ื�น	รื�อนจั้ดู	หรือื	เยน็จั้ดู	รืวมถ้งสูถาน
ที�มฝีุ้น่	ลืะออง	เพรืาะจ้ะทำาใหหุ�นยนต์ืมอีายุการืใช่�งานที�สูั�นลืงแลืะเสูยีหายไดู�
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การืกำาจั้ดูอุป่กรืณ์ไ์ฟัฟัา้แลืะอุป่กรืณ์อิ์เล็ืกทรือนกิสูที์�ใช่�แลื�ว	ควรืนำากลัืบ
มาใช่�อย่างเหมาะสูมแลืะไม่ถือเป่็นข้ยะในครืัวเรืือนกรุืณ์าทิ�งอุป่กรืณ์์ดัูง
กล่ืาวที�จุ้ดูรืวบรืวมข้ยะป่รืะเภูทอุป่กรืณ์ไ์ฟัฟัา้แลืะอิเล็ืกทรือนิกส์ูสูำาหรืบันำา
กลัืบมาใช่�ใหมก่ารืทิ�งผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์เหล่ืานี�อยา่งถ้กตื�องจ้ะช่ว่ยป่อ้งกันอันตืรืาย
ที�อาจ้เกิดูข้้�นต่ือสูิ�งแวดูลื�อมแลืะสุูข้ภูาพ	 ซิ้�งอาจ้เกิดูจ้ากการืจั้ดูการื
ผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์เหล่ืานี�อย่างไม่เหมาะสูม	การืนำาวัสูดูุกลัืบมาใช่�ใหม่จ้้งเป็่นการื
ช่ว่ยอนรุืกัษ์ัทรืพัยากรืธรืรืมช่าติื	ดัูงนั�นกรุืณ์าทิ�งอุป่กรืณ์ไ์ฟัฟัา้แลืะอุป่กรืณ์์
อิเล็ืกทรือนกิสูที์�เก่าแยกกับข้ยะในครัืวเรือืน	หากตื�องการืรืายลืะเอียดูเพิ�ม
เติืมเกี�ยวกับการืนำาผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์เหล่ืานี�กลัืบมาใช่�ใหม่กรุืณ์าติืดูต่ือสูำานักงาน
เข้ตืพื�นที�ข้องท่าน	ผู้้�ให�บริืการืกำาจั้ดูข้ยะในครัืวเรือืน	หรืือรื�านค�าที�ท่านซิื�อ
ผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์

การจุำากัด้ทิ�งและค้่ำมคำรองสิ่�งแวด้ล้อม 
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การรับ่ประกัน 

การืรืบัป่รืะกันข้องผู้้�ผู้ลิืตื	CT	Asia	Robotics	นี�	(หลัืงจ้ากนี�จ้ะเรีืยกว่าการื
รืบัป่รืะกัน)	มอบสูทิธิ�โดูย	CT	Asia	Robotics	(หลัืงจ้ากนี�จ้ะเรืยีกว่า	CT	Asia	
Robotics)	 แก่ผู้้�ซิื�อ	 (หลัืงจ้ากนี�จ้ะเรีืยกว่าลื้กค�า)	 ข้องหุ่นยนต์ืดิูนสูอมิน	ิ
(หลัืงจ้ากนี�	จ้ะเรืยีกว่าผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์)	โดูยเป็่นไป่ตืามข้�อตืกลืงแลืะเงื�อนไข้ต่ือ
ไป่นี�	ตัืวแทนบรืกิารืแลืะศน้ย์ซิอ่มที�ไดู�รัืบการืแต่ืงตัื�งจ้าก	CT	Asia	Robotics	
จ้ะให�บรืกิารืที�คุ�มครืองภูายใตื�การืรัืบป่รืะกันนี�

รืะยะเวลืาการืรืบัป่รืะกันข้องผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์		

การืรืับป่รืะกันนี�ใช่�สูำาหรืับรืะยะเวลืา	12	 เดืูอน	นับจ้ากวันที�ซิื�อ	ถ�าไม่
สูามารืถหาหลัืกฐานการืซิื�อไดู�	บรืษัิัทจ้ะใช่�	วัน	เดืูอน	ป่	ีที�ผู้ลิืตืข้องผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์	
เป็่นวันที�ซิื�อผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์

รืะยะเวลืาการืรืบัป่รืะกันข้องแบตืเตือรืี�		

รืบัป่รืะกัน	12	เดืูอน	นับจ้ากวันที�ซิื�อ

สูทิธติืามกฎหมาย

การืรืับป่รืะกันนี�มอบให�อย่างอิสูรืะจ้ากสูิทธิ�กฎหมายใดูๆที�อาจ้ใช่�ใน
ป่รืะเทศที�ซิื�อผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์แลืะไม่มีผู้ลืกรืะทบ	หรืือจ้ำากัดูสูิทธิ	ตืามกฎหมาย
ในลัืกษัณ์ะต่ืางๆ

1.	ทั�วไป่

CT	 Asia	 Robotics	 รืับป่รืะกันว่าผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์ป่รืาศจ้ากข้�อบกพรื่อง
เนื�องจ้ากฝ้มีอืแรืงงานแลืะวัตืถดิุูบ	ในรืะยะเวลืา	รัืบป่รืะกัน	การืรืบัป่รืะกัน
ไมค่รือบคลืมุถ้งอุป่กรืณ์์เสูริืมที�จ้ำาหนา่ยมาพรื�อมกัน	ซิ้�งถก้สูง่มอบมาพรื�อม
ผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์เช่น่	แอรืก์าร์ืดู	เป่น็ตื�น	ถ�าผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์ทำางานลื�มเหลืวรืะหว่างการื
ใช่�งานป่กติือยา่งเหมาะสูมภูายในรืะยะเวลืารัืบป่รืะกัน	CT	Asia	Robotics	
จ้ะพจิ้ารืณ์าซิอ่มแซิมหรืือเป่ลีื�ยนช่ิ�นสูว่นที�มขี้�อบกพร่ืองข้องผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์	หรือื
ผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์ให�ใหมดู่�วยช่ิ�นสูว่นที�มีการืป่รัืบสูภูาพ	หรืือหาช่ิ�นสูว่นที�สูามารืถ
ทำางานไดู�เทียบเท่าหรือืเหนอืกว่าผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์ดัู�งเดิูม

การืรืบัป่รืะกันนี�ใช่�ไดู�เฉุพาะเมื�อผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์เป่น็ผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์ที�ผู้ลิืตืข้้�นใหม่
ในวันที�ซิื�อ	ไมไ่ดู�จ้ำาหนา่ยเป็่นผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์ที�ใช่�แลื�ว	หรือืป่รัืบ	สูภูาพใหม	่หรืือ
ผู้ลิืตืเป่น็ครืั�งที�สูอง	โป่รืดูเก็บรืกัษัาใบเสูร็ืจ้รืบัเงินตื�นฉุบบั	แลืะใบรืบัป่รืะกัน
นี�ไว�สูำาหรืับ	ข้อรืับบรืิการืในอนาคตื	การืรัืบป่รืะกันนี�ไม่รืวมถ้งความเสีูย
หายที�เกิดูจ้าก	การืติืดูตัื�ง,การืใช่�งาน,การืทำาความสูะอาดู	หรืือการืบำารุืง
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รืกัษัาที�ไมเ่หมาะสูม,	อุบติัืเหตื,ุความเสูยีหาย,การืใช่�ในทางที�ผู้ดิู,การืใช่�ผิู้ดู
วัตืถุป่รืะสูงค์,การืดัูดูแป่ลืงผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์ที�ไม่ไดู�รัืบการืเห็นช่อบจ้าก	CT	Asia	
Robotics,	โป่รืแกรืมซิอฟัต์ืแวรืจ์้ากบรืษัิัทอื�น,การืเสูื�อมสูภูาพ,การืสู้กกรือ่น
ตืามป่กติื	หรืือเหตืุการืณ์์อื�นๆ	ซิ้�งรืวมถ้ง	 ภัูยธรืรืมช่าติื	หรืือสิู�งที�อย้่เหนือ
ความควบคุมข้อง	CT	Asia	Robotics	สูำาหรัืบรืายลืะเอียดูเพิ�มเติืมให�ดู้ที�
สูว่นที�	4	ข้องใบรืบัป่รืะกันนี�

ช่ิ�นสูว่นทั�งหมดูที�ศ้นยบ์รืกิารื	CT	Asia	Robotics	ซ่ิอมแซิมหรืือทดูแทนให�	
จ้ะอย้่ภูายใตื�การืรืับป่รืะกันเป็่นเวลืา	 3	 เดืูอน	หรืือเป่็นเวลืาที�เหลืือข้อง
รืะยะเวลืาการืรืบัป่รืะกันแลื�วแต่ืรืะยะเวลืาใดูจ้ะถ้งก่อน	ศ้นยซ์ิอ่มอาจ้ก้�คืน	
รืะบบป่ฏิบติัืการืที�มกีารื	กำาหนดูค่าไว�	ดัู�งเดิูมเหมอืนข้ณ์ะที�ให�มาพรื�อมกับ
ผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์	โดูยข้�อมล้ืบางสูว่นข้องผู้้�ใช่�อาจ้ถก้ลืบถาวรื

ถ�าผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์อย้่ภูายใตื�การืรัืบป่รืะกัน	 คุณ์ยอมรืับที�จ้ะโอนถ่ายความ
เป่็นเจ้�าข้องข้องช่ิ�นสู่วนที�มีข้�อบกพรื่องที�ถ้กทดูแทน	แลืะชิ่�นสู่วนดัูงกล่ืาว
จ้ะกลืายเป็่นทรืพัยส์ูนิข้อง	CT	Asia	Robotics	อัตืโนมติัื

2.	ซิอฟัต์ืแวรืส์ูนับสูนนุ

การืรัืบป่รืะกันนี�ครือบคลืมุถ้งฮารืด์ูแวรืข์้องผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์	CT	Asia	Robotics 
จ้ะให�การืสูนับสูนุนดู�านเทคนิค	สูำาหรืับซิอฟัต์ืแวร์ื	 ที�ติืดูตัื�งล่ืวงหน�าข้อง
ผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์	เฉุพาะเมื�อเกี�ยวข้�องกับการืทำางานอย่างเหมาะสูมข้องฮาร์ืดูแวร์ื
เท่านั�น	สูำาหรืบัป่ญัหาอื�นๆ	ที�เกิดูกับซิอฟัต์ืแวรื	์CT	Asia	Robotics	แนะนำาให�
อ่านค้่มอืการืใช่�งาน	หรือืแหล่ืงอื�นๆจ้าก	CT	Asia	Robotics	แลืะซิอฟัต์ืแวรื์
บุคคลืที�สูาม	จ้ำาเป่น็ตื�องไดู�รัืบการืสูนับสูนนุจ้ากผู้้�จ้ำาหนา่ยแต่ืลืะรืาย

3.	ความรัืบผู้ดิูช่อบข้องลืก้ค�า

เมื�อซิื�อผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์	

•	 ตื�องอ่านค่้มือการืใช่�งาน	แลืะใช่�ผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์ตืามคำาแนะนำาข้องค้่มือ
การืใช่�งาน

•	ตื�องเช่ื�อมต่ือกับแหล่ืงจ่้ายไฟัไว�ตืลือดูเวลืา	 เว�นแต่ืมีการืข้นย�ายหรืือ
เป่ลีื�ยนที�	หรือืไมต่ื�องการืใช่�งานเท่านั�น

•	เก็บกล่ืองบรืรืจุ้ภัูณ์ฑ์์ดัู�งเดิูมไว�	ในกรืณี์ที�ตื�องสูง่คืน	CT	Asia	Robotics	
เพื�อการืซิ่อมแซิม	 เพรืาะกล่ืองบรืรืจุ้ภัูณ์ฑ์์เดิูม	 ให�การืป่้องกันผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์
รืะหว่างข้นสูง่ไดู�ดีูกว่า

•	 โป่รืดูตืรืวจ้สูอบค้่มือการืใช่�งาน	แลืะเว็บไซิต์ืสูนับสูนุนข้อง	CT	Asia	 
Robotics	สูำาหรัืบวิธกีารืแก�ไข้ปั่ญหาเบื�องตื�น	ก่อนที�จ้ะติืดูต่ือฝ่้ายบริืการืลืก้ค�า
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•	อุป่กรืณ์เ์สูรืมิ	เช่น่เครืื�องวัดูความดัูน	ที�จ้ะทำาการืเช่ื�อมต่ือกับผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์	
ตื�องเป่็นยี�ห�อ	 แลืะรุื่นที�ไดู�รัืบการืรัืบรืองจ้าก	 	CT	Asia	Robotics	 เท่านั�น	
กรุืณ์าตืรืวจ้สูอบยี�ห�อแลืะรุืน่ที�รืองรืบักับทางเว็บไซิต์ืสูนบัสูนนุข้อง	CT	Asia	
Robotics	

•	 ก่อนที�จ้ะติืดูต่ือฝ้่ายบรืิการืล้ืกค�า	หรืือฝ้่ายสูนับสูนุนทางเทคนิคข้อง
ทาง	CT	Asia	Robotics	โป่รืดูเตืรีืยมผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์,	หมายเลืข้หุน่ยนต์ื,	ช่ื�อรุืน่	
แลืะหลัืกฐานการืซิื�อ	เช่น่ใบเสูร็ืจ้รืบัเงินไว�ให�พรื�อม

•	CT	Asia	Robotics	อาจ้ข้อให�ลืก้ค�าทำาการืดัูงต่ือไป่นี�

•	การืป่ดิู-เป่ดิูเครืื�องใหม่

•	 การืติืดูตัื�งอัป่เดูตืเวอรื์ช่ั�นข้องซิอฟัต์ืแวรื์เป่็นเวอรื์ช่ั�นล่ืาสุูดูตืามที�
ผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์รืองรืบั

•	การืยินยอมแลืะอนุญาตืให�ทาง	CT	Asia	Robotics	ทำาการืใช่�เครืื�อง
มือวินิจ้ฉัุยรืะยะไกลื	 เข้�าไป่ยังผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์	 เพื�อทำาการืแก�ไข้ปั่ญหาในดู�าน
ซิอฟัต์ืแวรื	์(ในกรืณ์ทีี�ทำาไดู�)

•	การืดูำาเนินการืกิจ้กรืรืมอื�นๆ	ซิ้�งจ้ะช่่วยในการืรืะบุสูาเหตุื	หรืือแก�ไข้
ป่ญัหา

•	ถ�าไม่สูามารืถแก�ไข้ป่ัญหาจ้ากรืะยะไกลืไดู�	 ลื้กค�าจ้ำาเป่็นตื�องสู่งคืน
ผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์ไป่ยงัศน้ยซ์ิอ่มข้อง	CT	Asia	Robotics	หรือืตัืวแทนบริืการื	โป่รืดู
บันท้กหมายเลืข้แจ้�งซิ่อมข้องคุณ์สูำาหรืับ	 เพื�อวัตืถุป่รืะสูงค์ในการืติืดูตืาม
สูถานะการืซิอ่ม

•	ทาง	CT	Asia	Robotics	 ไมร่ืบัผู้ดิูช่อบต่ือข้�อมล้ืบนผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์	 ที�อาจ้
สูญ้หายอยา่งถาวรื	หรืือความเสูยีหายข้องข้�อมล้ื	อื�นๆที�เกิดูข้้�นกับผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์

•	 โป่รืดูอย่าสู่งสูิ�งข้องใดูๆที�ทาง	CT	Asia	Robotics	 ไม่ไดู�ข้อเป่็นกรืณ์ี
พเิศษั	เพรืาะทาง	CT	Asia	Robotics	จ้ะไม่รืบัผิู้ดูช่อบ	ต่ือการืสู้ญหาย	ความ
เสีูยหาย	หรือืถก้ทำาลืายข้องอุป่กรืณ์เ์สูริืมต่ืางๆ	หรืืออุป่กรืณ์เ์ก็บ	หรือืความ
ป่รืะมาทที�เกิดูจ้าก		CT	Asia	Robotics

4.	ข้�อยกเว�นการืรืบัป่รืะกัน

CT	Asia	Robotics	 ไม่รืับป่รืะกันว่าผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์นี�จ้ะทำางานโดูยไม่มีการื
หยุดูช่ะงัก	หรืือป่รืาศจ้ากข้�อผิู้ดูพลืาดู	การืรัืบป่รืะกัน	ครือบคลุืมเฉุพาะ
ป่ัญหาทางเทคนิกที�เกิดูจ้ากฮาร์ืดูแวรื์รืะหว่างรืะยะเวลืาการืรืรัืบป่รืะกัน	
ในสูภูาพการืใช่�งาน	ป่กติืเท่านั�น	การืรืับป่รืะกัน	 ไม่สูามารืถใช่�กับป่ัญหา
ซิอฟัต์ืแวร์ืหรืือความเสูียหายที�เกิดูจ้ากลื้กค�า	หรืือเหตืุการืณ์์ต่ืางๆเหล่ืานี�	
ไมจ่้ำากัดูอย้เ่พยีง
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•	ผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์ถก้ถอดูป่รืะกอบ	ซิอ่ม	แลืะ/หรือื	ดัูดูแป่ลืง	

•	หมายเลืข้ผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์บนผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์	องค์ป่รืะกอบ	หรืืออุป่กรืณ์เ์สูรืมิไดู�
รืบัการืเป่ลีื�ยนแป่ลืง	ยกเลิืก	ลืบออก

•	สูติื�กเกอรืก์ารืรืบัป่รืะกันมรีือยฉีุกข้าดู	หรือืเป่ลีื�ยนแป่ลืง

•	ความลื�าสูมยัข้องผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์

•	ความเสูียหาย	 (อุบัติืเหตืุหรืือสูาเหตืุอื�น)	 ต่ือผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์ที�ไม่มีผู้ลืกรืะ
ทบต่ือการืทำางาน	แลืะการืใช่�งานผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์		เช่น่	การืเกิดูสูนมิ	การืเป่ลีื�ยน
สูขี้องพื�นผู้วิ	การืสูก้กรือ่น

•	ความเสีูยหายที�เกิดูจ้ากสูงครืาม	การืก่อการืรื�าย	ไฟัไหม�	อุบติัืเหตื	ุภัูย
ธรืรืมช่าติื	การืใช่�งานผิู้ดูวัตืถปุ่รืะสูงค์	การืลืะเลืยเพิกเฉุย	หรืือบำารุืงรัืกษัา
ไมถ่ก้ตื�อง	หรือืใช่�ในสูภูาวะที�ผู้ดิูป่กติื

•	ผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์ที�เสูยีหายจ้ากการืติืดูตัื�ง	การืเช่ื�อมต่ือ	หรือืไมสู่ามารืถใช่�งาน
อุป่กรืณ์ต่์ือพว่ง	เช่น่	เครืื�องวัดูความดัูน	เครืื�องตืรืวจ้สุูข้ภูาพ	หรือืเครืื�องอื�นๆ
ผู้า่นสูาย	USB	หรือื	Bluetooth

•	ความเสีูยหายต่ือผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์ที�เกิดูจ้ากการืผิู้ดูพลืาดูข้องรืะบบไฟัฟ้ัา
ภูายนอกหรือือุบติัืเหตืใุดูๆ

•	ความเสูียหายต่ือผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์ซิ้�งเป่็นผู้ลืจ้ากการืใช่�งานที�ไม่สูอดูคลื�อง
ตืามข้�อกำาหนดู	หรือืที�รืะบุในค้่มอืการืใช่�งาน

•	ความเสูยีหายข้องซิอฟัต์ืแวรืที์�มาจ้ากบุคคลืที�สูามหรือืไวรืสัู	หรือืมกีารื
สูญ้หายข้องซิอฟัต์ืแวรื	์หรือืข้�อมล้ื	ซิ้�งอาจ้เกิดูข้้�นรืะหว่างการืซิอ่ม

•	 ความเสูียหายที�เกิดูจ้ากการืป่นเป่ื� อนต่ือสูารือันตืรืายต่ืางๆ	 เช่่น 
สูารือันตืรืาย	เช่ื�อโรืค	พยาธิสูตัืว์	หรือืการืแผู้ร่ืงัสูี

•	การืทจุ้รืติื	การืโจ้รืกรืรืม	การืสู้ญหาย

•	ความเสูยีหายที�มาจ้ากความจ้งใจ้ข้องลืก้ค�า

•	การืไม่สูามารืถใช่�งานไดู�	หรืือความเสีูยหายต่ือผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์ที�มสีูาเหตุืจ้าก
การืติืดูตัื�ง	แลืะการืใช่�แอป่ป่ลืดูล็ือกอุป่กรืณ์์	หรือืมกีารืพยายามเข้�าถ้งรืะบบ
การืทำางานหลัืกข้องผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์	 จ้ะทำาให�การืรืับป่รืะกันข้องตัืวผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์	 
เป่น็โมฆะ	แลืะสูิ�นสูดุู

5.	ข้�อจ้ำากัดูความรืบัผู้ดิูช่อบ

CT	Asia	Robotics	จ้ะไมร่ืบัผู้ดิูช่อบสูำาหรืบัความเสูยีหายโดูยตืรืง	ความ
เสูยีหายพเิศษั	ความเสูยีหายจ้ากอุบติัืเหตื	ุหรือืความเสูยีหายที�เกิดูภูายหลัืง	
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ซิ้�งเป่น็ผู้ลืสูบืเนื�องจ้ากการืลืะเมดิูเงื�อนไข้การืรืบัป่รืะกัน	หรืือภูายใตื�ทฤษัฎี
ทาง	กฎหมายใดูๆ	รืวมถ้งไมจ่้ำากัดูเฉุพาะการืสูญ้เสูยีการืใช่�งาน	การืสูญ้เสูยี
รืายไดู�	การืสูญ้เสูยีผู้ลืกำาไรืที�แท�จ้ริืง	หรือื	คาดูการืณ์ไ์ว�	การืสูญ้เสูยี	การืใช่�
เงิน	การืสูญ้เสูยีการืป่รืะหยัดูที�คาดูการืณ์ไ์ว�	การืสู้ญเสูยีธุรืกิจ้	การืสูญ้เสูยี
โอกาสู	การืสูญ้เสูยีความนยิม	การืสู้ญเสูยีช่ื�อเสีูยง	การืสูญ้เสูยีข้�อมล้ื	ความ
เสูยีหายทางอ�อม	หรือืความเสีูยหายภูายหลัืง	ที�เกิดูจ้ากการืทดูแทนอุป่กรืณ์	์
แลืะทรืพัยส์ูนิ	 ค่าใช่�จ่้ายใดูๆในการืก้�คืนหรือืทำาซิำาข้�อมล้ืใดูๆที�เก็บไว�	หรืือ
ใช่�กับผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์	เว�นแต่ืบญัญติัืไว�ในการื	รัืบป่รืะกันนี�	ไมร่ืบัผิู้ดูช่อบกับการื
เรืียกรื�องในกรืณ์ีที�เสูียช่ีวิตื	หรืือเกิดูการืบาดูเจ็้บ	หรืือความ	 เสูียหายจ้าก
อุบติัืเหตื	ุรืวมถ้งความเสีูยหายที�เกิดูข้้�นภูายหลัืง

6.	การืป้่องกันข้�อมล้ื

CT	Asia	Robotics	จ้ำาเป็่นตื�องรืวบรืวมข้�อมล้ื	ถ่ายโอน	แลืะป่รืะมวลืผู้ลื
ข้�อม้ลืสูว่นตัืว	 เพื�ออำานวยความสูะดูวก	 ในการืให�บริืการืที�รื�องข้อ	อยา่งไรื
ก็ตืามทาง	CT	Asia	Robotics	จ้ะใช่�	 แลืะป่กป่้องข้�อม้ลืสู่วนตัืวข้องลื้กค�า
เป็่นอยา่งดีู

7.	กรืณี์ที�การืรืบัป่รืะกันไมค่รือบคลืมุ

การืสูง่ผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์ไป่ยังศน้ย์ซิอ่ม	CT	Asia	Robotics	ที�อย้ใ่นรืะยะเวลืา
การืรัืบป่รืะกันนั�น	ไมไ่ดู�หมายความว่าจ้ะไมม่	ี ค่าใช่�จ่้าย	เมื�อทาง	CT	Asia	
Robotics	ไดู�รัืบผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์	CT	Asia	Robotics	ข้อสูวนสูทิธิ�ในการืตืรืวจ้สูอบ
ความถก้ตื�อง	ข้องเงื�อนไข้การืรัืบป่รืะกัน

8.	ผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์ที�ถก้ซิอ่มแซิมหรือืเป่ลีื�ยนให�แลื�ว	แต่ืไมม่ารัืบคืน

หลัืงจ้ากผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์ข้องล้ืกค�าไดู�รัืบการืซ่ิอมแซิมแลื�ว	 หรืือเป่ลีื�ยนให�
แลื�ว	ถ�าลื้กค�าคุณ์ไม่ยอมรัืบข้�อเสูนอ	CT	Asia	Robotics	จ้ะสู่งผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์
ที�ซิ่อมแซิม/เป่ลีื�ยนให�ใหม่คืน	ถ�าไม่มารืับผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์	หรืือถ�าการืสู่งมอบ	
ไม่สูามารืถสู่งไป่ยังที�อย้่ที�ให�ไว�ไดู�	ทาง	CT	Asia	Robotics	จ้ะสู่งการืแจ้�ง
เป่็นลืายลัืกษัณ์์อักษัรื	 โดูยข้อสูงวนสูิทธิ�ในการืเรืียกค่าเสูียหายจ้ากลื้กค�า	
รืวมทั�งค่าใช่�จ่้ายในการืเก็บรัืกษัา	 เพื�อจ้ำากัดูผู้ลิืตืภัูณ์ฑ์์อย่างสูอดูคลื�องกับ
กฎหมายที�ใช่�บังคับ	แลืะกฎรืะเบียบต่ืางๆ	รืวมทั�งสูทิธิ�ตืามกฎหมายสูำาหรัืบ
ค่าใช่�จ่้ายที�ค�างช่ำารืะ
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ท่านสูามารืถติืดูต่ือสูอบถามข้�อมล้ืไดู�ที�ศน้ยบ์รืกิารืล้ืกค�า

	 Contact	Center	 	:	 	02-026-3311	งานบริืการืหลัืงการืข้าย	กดู	2

	 อีเมลื	 :		 service@Dinsaw.com	

	 เว็ป่ไซิต์ื	 :		 www.Dinsaw.com

	 ที�อย้	่ :		 1635-1637	ถนนพัฒนาการื

	 	 	 	 แข้วงสูวนหลืวง	เข้ตืสูวนหลืวง		 	
	 	 	 	 	กรุืงเทพมหานครื	10250

	 เปิ่ดูทำาการื	 :		 9:00–18:00	น.	เว�น	วันเสูาร์ื-วันอาทิตืย	์	
	 	 	 	 	แลืะวันหยุดูนักข้ตัืฤกษ์ั	


