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การแสดงผลและปุม่ทดสอบตัวเครื่อง
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แสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง

แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

แสดงสถานะตัวเครื่องพร้อมใช้งาน

ใช้ เปิด หลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปล๊ักไฟ)

ใช้ ปิด หลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปล๊ักไฟ)

ใช้ทดสอบการทํางานของตัวเครื่อง (ขณะไฟไม่ดับ)  

Test

1. ควบคุมการทํางานด้วยระบบสมองกลอัจฉริยะ ไมโครคอลไทรลเลอร์ชนาด 8 บิท 

  (Micro Controller Unit 8 bit)

2. ตัวเครื่องรองรับหลอด แอลอีดี (LED) คุณภาพสูง อายุการใช้งานท่ียืนยาวมากกว่า 50,000 ชั่วโมง 

   และ ใหแ้สงสว่างสม�าเสมอตลอดระยะเวลาการสํารองไฟ (เมื่อใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของทาง บริษัทฯ

   แนะนาํหรือจัดจําหนา่ย)

3. แบตเตอรี่ "SUNNY" ประเภท ตะก่ัวกรดแบบปดิมดิชิด ไมต้่องบํารุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน 

   (Sealed Lead Acid Maintenance Free)

4. ตัวกล่องผลิตจากแผน่เหล็ก Electro-Galvanized หนา 1 มม. พ่นและเคลือบด้วยระบบ 

   Epoxy Powder Coated and Stove Enamel ปอ้งกันการเกิดสนมิของโลหะได้เปน็อย่างดี

Figure A
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การติดต้ังและใช้งาน

ข้อควรระวัง

1. หลังการติดต้ังจะต้องกดสวิตซ์ "ON" ท่ีตัวเครื่องทุกครั้งเพื่อเปดิระบบการทํางานของตัวเครื่อง

2. เมื่อตัวเครื่องไมไ่ด้ไช้งานควรปดิระบบตัวเครื่องโดยการ กดสวิตซ์ "OFF" ทุกครั้ง

3. ควรติดต้ังโคมไฟฉุกเฉิน ภายในอาคาร,ปราศจากแสงแดด ฝน หรือละอองน�า ท่ีกระทบโดยตรง

4. การเก็บรักษาโคมไฟฉุกเฉิน ควรเก็บในอุณหภมูหิอ้งท่ีประมาณ 25 องศาเซลเชียส และทุกๆ3เดือน

  ควรนาํโคมไฟฉุกเฉิน มาทําการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อถนอมรักษาแบตเตอรี่ 

1. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า มแีรงดันไฟฟ้า 220VAC หรือไม ่ถ้าไมม่ต้ีองดําเนนิการใหเ้สร็จก่อนท่ีจะ

    ดําเนนิการในขั้นตอนต่อไป

2. นาํโคมไฟฟ้าฉุกเฉินยึดแขวนติดต้ัง ณ บริเวณท่ีต้องการแสงสว่างฉุกเฉิน ตรวจสอบการติดต้ัง

   ใหเ้รียบร้อยเพื่อปอ้งกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดจากการติดต้ัง เช่น การร่วงหล่น เปน็ต้น

3. ตรวจสอบความพร้อมของสายไฟโหลด อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งานหรือไม ่กรณีพร้อมใช้งานใหเ้ชื่อม

    ต่อกับ Terminal Output ขันสกรูใหแ้นน่ปอ้งกันการสปาร์คท่ีอาจเกิดความเสียหายได้

4. กดสวิตซ์ "ON" ท่ีตัวเครื่องค้างไว้ประมาณ 3 วินาที ตัวเครื่องจะทํางานโดยจ่ายแรงดันไฟฟ้าไฟ

    ไปยังหลอดไฟและท่ีตัวเครื่องจะแสดงสถานะ "ON"

5. เสียบปล๊ักไฟตัวเครื่องเข้ากับปล๊ักไฟเต้ารับของอาคารหรือบ้านเรือน ท่ีมแีรงดันไฟฟ้า 220VAC

6. สังเกตุ LED AC สว่างบ่งบอกสถานะตัวเครื่องได้รับพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายปกติ พร้อมกับ 

    LED Charge/Full กระพริบแสดงสถานะว่าตัวเครื่องกําลังชาร์จแบตเตอรี่ หรือ LED Charge/Full 

   สว่างค้าง แสดงสถานะแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว  

7. เมื่อตัวเครื่องอยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน สามารถทําการทดสอบการทํางานของตัวเครื่องโดย

    การใช้ปุม่ TEST ท่ีตัวเครื่อง หลอดไฟฉุกเฉินจะสว่าง 5 วินาที และดับไปเองอัตโนมติั เพื่อเปน็การ

    ทดสอบการทํางานของตัวเครื่อง



- เสียบปล๊ักไฟแล้ว 
  ไมม่ไีฟเข้าเครื่อง 
  หลอดไฟ LED AC. ไมส่ว่าง

- ปล๊ักไฟเต้ารับของอาคารไมม่ ี
  แรงดันไฟฟ้า
- ปล๊ักตัวเครื่องหลวม
- ฟิวส์ AC 220V ขาด

- ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า 220VAC

- ตรวจสอบปล๊ักตัวเครื่อง
- ติดต่อฝา่ยบริการ

- ไฟฟ้าดับแล้วชุดควบคุมระบบ
  ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 
  ไมทํ่างาน หลอดไฟไมส่ว่าง

- แบตเตอรี่ไมไ่ด้รับการประจุใหเ้ต็ม

- ประสิทธภิาพแบตเตอรี่ลดนอ้ยลง

- นาํโคมไฟฉุกเฉินไปประจุไฟฟ้า
  ประมาณ 10-15 ชั่วโมง
- ติดต่อฝา่ยบริการ 
  เพื่อเปล่ียนแบตเตอรี่ใหม่

อาการ สาเหตุ การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

- ตัวครื่องไมไ่ด้เสียบปล๊ัก
- ไมไ่ด้ต่อขั้วแบตเตอรี่
- หลอดไฟขาด
- สายไฟโหลดหลุดหลวม
- ฟิวส์ DC ขาด

- ตรวจสอบปล๊ักตัวเครื่อง
- ต่อขั้วแบตฯใหเ้รียบร้อย
- ติดต่อฝา่ยบริการ
- ครวจสอบสายไฟโหลด
- ติดต่อฝา่ยบริการ
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การตรวจสอบและการแก้ไขเบื้องต้น
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- ไฟฟ้าดับแล้วชุดควบคุมไฟฟ้า
  แสงสว่างฉุกเฉิน ใหแ้สงสว่าง
  เพียงระยะเวลาสั้นๆ



เง่ือนไขการรบัประกันสินค้าและบรกิาร

1.  การรับประกันผลิตภัณฑ์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผูซ้ื้อกรอกข้อความของ “บัตรลงทะเบียนรับประกัน” และส่ง
    ใบรับประกันในส่วนส่งกลับบริษัทมาใหท้างบริษัทฯ ลงทะเบียนการรับประกันลงนามพร้อมประทับตรา
    บริษัทฯ ภายใน 7 วันทําการ หลังจากซื้อสินค้าหากพ้นกําหนดบริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิก์ารรับประกัน
2.  รับประกันเฉพาะอะไหล่ภายในเครื่อง ระยะเวลาตามเง่ือนไขท่ีทางบริษัทฯ กําหนดนบัต้ังแต่วันท่ีซื้อสินค้า
3.  แสดงบัตรทุกครั้งเมื่อขอรับบริการ
4.  เครื่องซึ่งเกิดความเสียหายดังต่อไปนี ้จะไมอ่ยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันการเสียซึ่ง เกิดจาก 
      การใช้ผดิวิธท่ีีระบุไว้ในคู่มอืการใช้งาน
      การเสียซึ่งเกิดจาก การดัดแปลงหรือถูกซ่อมแซมมาก่อนโดยท่ีช่างไมใ่ช่พนกังานของบริษัทฯ หรือช่างท่ี
      ทางบริษัทฯไมเ่หน็ชอบด้วย
      กรณีไมม่บีัตรรับประกันหรือมกีารแก้ไขในบัตรรับประกัน รวมท้ังบัตรรับประกันไมม่ตีราประทับของ
      บริษัทฯ หรือ ตัวแทนจําหนา่ย
      การจัดหาอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีม ีคุณสมบัติไมต่รงตาม ท่ีกําหนดไว้ในคู่มอืการใช้งาน
      ตัวสินค้าชํารุดเสียหายท่ีมาจาก การตกหล่นหรือได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงจนได้รับความเสียหาย
      เช่น อะไหล่หลุด, บุบ, ถลอก หรือสินค้าเสียรูปทรง
      มกีารตรวจซ่อม ดัดแปลง ต่อเติมแก้ไขทุกกรณีโดยบุคคลภายนอกท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจนเกิด
      ความเสียหายก่อนนาํมาท่ีศนูย์บริการ ฯ
      สินค้าท่ี Sticker Warranty Void ถูกแกะออก หรือ ฉีกขาด
      มกีารจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมท่ีไมเ่หมาะสม เช่น โดนละอองน�า หรือเปยีกชื้น จนตัวเครื่องเกิดสนมิ
      หรือวงจรภายในตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
      เกิดความผดิปกติของระบบไฟฟ้าทางฝั่ ง AC
      ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัคคีภัย ตกน�า ความชื้น ถูกสารเคม ีหรือจาก
      เหตุสุดวิสัย
      ความเสียหายของสินค้าท่ีเกิดจากสัตว์หรือแมลงท่ีเข้าไปตัวสินค้า

ข้อควรระวัง : กรุณาอ่านคู่มอืการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเพื่อใหแ้นใ่จว่าเครื่องจะทํางานอย่างถูกต้อง
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