
การแสดงผลและปุ่มทดสอบตัวเครื่อง

แสดงสถานะไฟเขา้เครื่อง

แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอร่ี

ใชท้ดสอบการทํางานของตัวเครื่อง
 (ขณะไฟไมดั่บ)

ใช ้เปิด หลอดไฟ (ขณะไมไ่ด้เสยีบปล๊ักไฟ)

ใช ้ปิด หลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปล๊ักไฟ)

1. ใชห้ลอด แอลอีดี (LED) คุณภาพสงูใหแ้สงสว่างเฉดิจ้าคงท่ีและสม�าเสมอตลอดการสาํรองไฟมอีายุการ

    ใชง้านมากทว่า 50,000 ช่ัวโมง

2. วงจรปอ้งกันการใชแ้บตเตอร่ีจนหมดประจุไฟฟ้า ทําใหอ้ายุแบตเตอรีย่าวนานขึ้น  

   (Battery Low Voltage Cut-Off)

3. ประจุแบตเตอร่ีแบบอัตโนมติั โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟา้ 

    Constant Voltage & Limit Current

4. สวิทซข์องตัวเครื่อง แบบรีเซต็ตัวเองได้ ปอ้งกันการลืมเปดิสวิทซข์ณะใช้งาน

 คู่มอืการใช้งาน 
โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน รุน่ SN And SEM Series

คณุสมบัติพเิศษ



1. โคมไฟฉุกเฉนิสามารถติดต้ังได้บนพื้นราบและแขวนติดผนงั

2. ประกอบยึดใหติ้ดแนน่หนา ปอ้งกันการตกหล่นท่ีจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตกัุบผูใ้ชห้รือตัวสินค้าเอง

3. กดสวิทซ ์ON ท่ีตัวเครื่องหลอดไฟฉกุเฉินจะสว่างท้ัง 2 ดวง

4. เสยีบปล๊ักไฟตัวเคร่ืองเขา้กับปล้ักไฟเต้ารบัของอาคารหรอืบา้นเรอืน ท่ีมแีรงดันไฟฟา้ 220VAC หลอด

    โคมไฟฉุกเฉนิจะดับไป สังเกตุ LED AC สว่างบง่บอกสถานะตัวเครื่องได้รบัพลังงานไฟฟา้จากแหล่งจ่าย

    ปกติ พร้อมกับ LED Charge ติดสว่างแสดงสถานะว่าตัวเคร่ืองกําลังชาร์จแบตเตอร่ีหรือ LED Charge 

    ดับแสดงสถานะแบตเตอร่ีชารจ์เต็มแล้ว 

5. เมื่อตัวเครื่องอยูใ่นสภาวะพรอ้มใช้งาน สามารถทําการทดสอบการทํางานของตัวเคร่ือง

   5.1 กดปุม่ Test บนตัวเคร่ืองค้างหลอดโคมไฟฉกุเฉนิ จะติดสว่างเมื่อปล่อยหลอดโคมไฟฉกุเฉนิตัวเคร่ือง

         จะกลับสู่สภาวะปกติโดยอัตโนมติั

   5.2 ดึงปล๊ักไฟตัวเครื่องออกจากเต้ารบัหลอดไฟโคมฉกุเฉนิ จะสว่างและเมื่อเสยีบปล๊ักกลับหลอดโคม

         ไฟฉกุเฉนิจะดับอัตโนมติ

6. เมื่อเกิดเหตไุฟฟ้าดับกระทันหนั หลอดโคมไฟฉกุเฉนิ จะสว่างขึ้นมาโดยอัตโนมติัและจะดับเองเมื่อระบบ

    ไฟฟา้เข้าสู่สภาวะปกติ พรอ้มกับชาร์จแบตเตอรีโ่ดยอัตโนมติั

1. ควรติดต้ังโคมไฟฉกุเฉิน ภายในอาคาร,ปราศจากแสงแดด ฝน หรือละอองน�า ท่ีกระทบโดยตรง

2. การเก็บรักษาโคมไฟฉกุเฉนิ ควรเก็บในอุณหภมูหิอ้งท่ีประมาณ 25 องศาเซลเชียส และทกุๆ 3 เดือน

   ควรนาํโคมไฟฉุกเฉนิ มาทําการชารจ์แบตเตอรี ่เพื่อถนอมรกัษาแบตเตอรี ่

การติดต้ังและใชง้าน

ขอ้ควรระวัง



- เสยีบปล๊ักไฟแล้ว 
  ไมมี่ไฟเขา้เครื่อง 
  หลอดไฟ LED AC. ไมส่ว่าง

- ปล๊ักไฟเต้ารับของอาคารไมมี่ 
  แรงดันไฟฟา้
- ปล๊ักโคมไฟฉกุเฉนิหลวม
- ฟวิส์ AC 220V ขาด

- ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า 220 VAC

- ตรวจสอบปล๊ักโคมไฟฉกุเฉนิ
- ติดต่อฝ่ายบรกิาร

- ไฟฟา้ดับแล้วโคมไฟฉุกเฉิน 
  ไมทํ่างาน หลอดไฟไม่สว่าง

- ไฟฟา้ดับแล้วโคมไฟฉุกเฉิน
  ให้แสงสว่างเพยีงระยะเวลา
  สั้น ๆ

- แบตเตอรี่ไมไ่ด้รบัการประจุให้เต็ม

- ประสิทธภิาพแบตเตอรี่ลดน้อยลง

- นําโคมไฟฉุกเฉินไปประจุไฟฟา้
  ประมาณ 10-15 ชั่วโมง
- ติดต่อฝ่ายบริการ 
  เพื่อเปล่ียนแบตเตอรี่ใหม่

อาการ สาเหตุ การตรวจสอบและแก้ไขเบ้ืองต้น

- โคมไฟฉุกเฉนิไม่ได้เสยีบปล๊ัก
- ไม่ได้ต่อข้ัวแบตเตอรี่
- หลอดไฟขาด
- สายไฟวงจรแสงสว่างหลดุหลวม
- ฟวิส์ DC ขาด

- ตรวจสอบปล๊ักโคมไฟฉกุเฉนิ
- ต่อขั้วแบตฯให้เรยีบรอ้ย
- ติดต่อฝ่ายบริการ
- ติดต่อฝ่ายบริการ
- ติดต่อฝ่ายบริการ
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การตรวจสอบและการแก้ไขเบื้องต้น

ขนาดตัวเครื่อง (มม.)



เง่ือนไขการรบัประกันสนิค้าและบรกิาร

1.  การรับประกันผลิตภัณฑ์จะสมบูรณก็์ต่อเมื่อผูซ้ื้อกรอกขอ้ความของ “บัตรลงทะเบยีนรับประกัน” และส่ง
    ใบรับประกันในส่วนสง่กลับบรษัิทมาใหท้างบริษัทฯ ลงทะเบยีนการรับประกันลงนามพร้อมประทับตรา
    บรษัิทฯ ภายใน 7 วันทําการ หลังจากซื้อสนิค้าหากพน้กําหนดบริษัทฯ ถือว่าท่านสละสทิธิก์ารรบัประกัน
2.  รบัประกันเฉพาะอะไหล่ภายในเคร่ือง ระยะเวลาตามเง่ือนไขท่ีทางบรษัิทฯ กําหนดนบัต้ังแต่วันท่ีซ้ือสินค้า
3.  แสดงบัตรทกุคร้ังเมื่อขอรบับรกิาร
4.  เครื่องซึ่งเกิดความเสยีหายดังต่อไปนี ้จะไมอ่ยู่ในความคุ้มครองของการรบัประกันการเสยีซ่ึง เกิดจาก 
      การใชผ้ดิวิธท่ีีระบุไว้ในคู่มอืการใช้งาน
      การเสียซึ่งเกิดจาก การดัดแปลงหรอืถูกซอ่มแซมมาก่อนโดยท่ีชา่งไมใ่ช่พนกังานของบรษัิทฯ หรือชา่งท่ี
      ทางบริษัทฯไมเ่หน็ชอบด้วย
      กรณไีมม่บัีตรรบัประกันหรอืมกีารแก้ไขในบตัรรบัประกัน รวมท้ังบัตรรับประกันไมม่ตีราประทับของ
      บรษัิทฯ หรือ ตัวแทนจําหนา่ย
      การจัดหาอุปกรณต่์อพว่งท่ีม ีคณุสมบติัไมต่รงตาม ท่ีกําหนดไว้ในคู่มอืการใช้งาน
      ตัวสนิค้าชาํรุดเสียหายท่ีมาจาก การตกหล่นหรือได้รบัการกระแทกอย่างรุนแรงจนได้รับความเสียหาย
      เช่น อะไหล่หลดุ, บุบ, ถลอก หรอืสนิค้าเสียรูปทรง
      มกีารตรวจซอ่ม ดัดแปลง ต่อเติมแก้ไขทุกกรณโีดยบุคคลภายนอกท่ีไมไ่ด้รบัอนญุาตจากบริษัทจนเกิด
      ความเสยีหายก่อนนาํมาท่ีศนูยบ์รกิาร ฯ
      สนิค้าท่ี Sticker Warranty Void ถูกแกะออก หรือ ฉกีขาด
      มกีารจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมท่ีไมเ่หมาะสม เชน่ โดนละอองน�า หรอืเปยีกช้ืน จนตัวเครื่องเกิดสนมิ
      หรือวงจรภายในตัวเครื่องได้รับความเสยีหาย
      เกิดความผดิปกติของระบบไฟฟา้ทางฝั่ ง AC
      ความเสยีหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติและสิง่แวดล้อม อัคคีภัย ตกน�า ความชื้น ถูกสารเคม ีหรือจาก
      เหตสุดุวิสยั
      ความเสยีหายของสนิค้าท่ีเกิดจากสตัว์หรอืแมลงท่ีเข้าไปตัวสนิค้า

ขอ้ควรระวัง : กรุณาอ่านคู่มอืการใชง้านอยา่งละเอียดก่อนเริม่ใชง้านเพ่ือใหแ้นใ่จว่าเครื่องจะทํางานอย่างถกูต้อง

ผลิตโดย บรษัิท อีสออน อิมปอรต์ - เอ็กซป์อรต์ จํากัด
2915-2917 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ 10240
Tel : (+66) 02-948-4450-2 , E-mail : service@sunnyemergencylight.com
Line : @sunnythailand , Website : sunnyemergencylight.com


