
 คู่มอืการใช้งาน 
โคมไฟฟา้แสงสว่างฉุกเฉิน รุน่ EDLS Series

EDLS09-2R EDLS09-2C

 1.   รุน่ EDLS09-2R ติดต้ังแบบฝงัฝา้ / รุน่ EDLS09-2C ติดต้ังแบบติดลอยบนฝา้
 2.   ทําการต่อสายไฟด้าน INPUT เข้ากับเมนไฟหลักของระบบท่ีมแีรงดันไฟฟา้ 220Vac/50Hz แล้วให้
       สงัเกต LED AC สสีม้สว่างข้ึนบง่บอกถึงสถานะมแีรงดันเข้าตัวเคร่ือง
 3.   ประกอบยึดติดต้ังใหแ้นน่หนา ปอ้งกันการตกหล่นท่ีจะก่อใหเ้กิดอุบัติเหตกัุบผูใ้ช้หรอืตัวสินค้าเอง
 4.   สงัเกต LED ON สเีขยีวสว่างบ่งบอกถึงระบบพร้อมทํางาน (ตัวเครื่องจะทํางานอัตโนมติัเมื่อจ่ายไฟเขา้
      เนื่องจากเปน็ระบบ AC.Start)
 5.   เมื่อไฟ AC ดับโคมไฟฟา้แสงสว่างฉุกเฉนิจะทํางานอัตโนมติั เมื่อไฟ AC กลับมาสูส่าวะปกติตัวเคร่ือง
      จะใช้ไฟจากแบตเตอรีต่่อไปอีก 3 – 5 วินาที โคมไฟฟา้แสงสว่างฉกุเฉนิค่อยจะดับลง

การติดต้ังและใชง้าน

ขอ้ควรระวัง

1.   ควรติดต้ังโคมไฟฟา้ฉุกเฉนิ ภายในอาคารปราศจากแสงแดดกระทบโดยตรงและไมค่วรติดต้ังบริเวณท่ี
      เปยีกชื้นหรอือุณหภมูสิงูเกิน 40 องศาเซลเซยีส
2.   เมื่อตัวเครื่องไมไ่ด้ใชง้านควรปดิระบบตัวเครื่องโดยการ กดสวิตช ์OFF ทกุคร้ัง
3.   การเก็บรักษาโคมไฟฟ้าฉุกเฉนิ ควรเก็บในอุณหภมูหิอ้งท่ีประมาณ 25 องศาเซลเซยีส และทุกๆ 
     3 เดือน ควรนาํโคมไฟฉุกเฉนิมาทําการชารจ์ประจุแบตเตอรี ่เพ่ือถนอมรกัษาคณุภาพแบตเตอรี่
4.   กรุณาศกึษาขอ้มลูคู่มอืการใชง้านอยา่งละเอียดก่อนเริม่ใชง้านทุกครั้ง เพ่ือใหส้นิค้าใช้งานได้อย่าง
      เต็มคุณภาพ

หมายเหต ุ: โปรดศกึษาขอ้มลูการติดต้ังก่อนใชง้านทกุครั้ง



Auto Test

LED Charge

LED On

LED AC. แสดงสถานะไฟเขา้ตัวเครื่อง 

แสดงสถานะตัวเครื่องพรอ้มใช้งาน 

แสดงสถานะการชารจ์แบตเตอร่ี

แสดงสถานะตัวเครื่องอยูใ่นโหมด
ทดสอบตัวเองอัตโนมัติ

ไฟแสดง
สถานะ การแสดงผล ความหมาย

- สเีขยีวติดค้าง

- สเีขยีวดับ

- สสีม้ติดค้าง

- สสีม้ดับ

- สแีดงติดค้าง

- สเีขยีวติดค้าง

- สแีดงกระพรบิ 1ครั้ง
  ทกุๆ 2วินาที

- สแีดงกระพรบิ 3ครั้ง
  ทกุๆ 2วินาที

- สแีดงกระพรบิ 4คร้ัง
  ทกุๆ 2วินาที

- ตัวโคมได้เปิดระบบพรอ้มใชง้าน

- ตัวโคมยงัไมไ่ด้เปิดระบบการทํางาน

- ตัวโคมได้รบัแรงดันไฟ AC ในสภาวะปกติ

- ตัวโคมไมไ่ด้รบัแรงดันไฟฟา้ AC ด้านอินพตุของตัวโคม

- กําลังชารจ์แบตเตอร่ี

- ประจุแบตเตอรีเ่ต็ม พรอ้มใชง้าน

- Low Voltage Indicator จะแจ้งเตือนเม่ือใชพ้ลังงาน
  ประจุจากแบตเตอรี่ก่อนถึง Low Voltage Cut-Off 
  ของแบตเตอรี่

- Battery Testing Fault เม่ือระบบได้ทําการทดสอบ
  แบตเตอรี่ โคมไฟสาํรองไฟแสงสว่างได้น้อยกว่า 30นาที

- Battery Charging Fault เม่ือระบบทําการชารจ์แบต
  เตอรี่เป็นเวลา 10 – 15 ชั่วโมงประจุแบตเตอรี่ไมเ่ต็ม

- สเีขยีวติดค้าง

- สเีขยีวดับ

- สเีขยีวกระพรบิ

- เม่ือกด ON เพื่อเปิดระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ
  จากรโีมท
- เม่ือกด OFF เพื่อปิดระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ
  จากรโีมท
- ตัวโคมกําลังทําการทดสอบแบตเตอรี่

ON

AC

Charge

Auto Test

การแจ้งเตือนสถานะการทํางาน



- ต่อไฟด้าน AC แล้วไมม่ี
  ไฟเขา้เคร่ือง หลอดไฟ 
  LED AC ไมติ่ด

- ไฟฟา้ของอาคารไมม่ ีแรงดันไฟฟ้า
- ปล๊ักโคมไฟฉกุเฉนิหลวม
- ฟวิส ์AC 220V ขาด

- ตรวจวัดแรงดันไฟฟา้ 220 Vac.
- ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อโคมไฟฉุกเฉิน
- ติดต่อฝา่ยบริการ

- ไฟฟา้ดับแล้วโคมไฟฉกุเฉนิ 
  ไมทํ่างาน หลอดไฟไมส่ว่าง

- ไฟฟา้ดับแล้วโคมไฟฉกุเฉนิ
  ใหแ้สงสว่างเพยีงระยะเวลา
  สั้น ๆ

- แบตเตอรีไ่มไ่ด้รับการประจุใหเ้ต็ม

- แบตเตอรีห่มดอายุหรอืเสอืมสภาพ
  การใชง้าน

- นาํโคมไฟฉุกเฉนิไปประจุไฟฟา้
  ประมาณ 10-15 ช่ัวโมง
- ติดต่อฝา่ยบรกิาร 
  เพื่อเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่

อาการ สาเหตุ การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

- หลอดไฟขาด
- สายไฟวงจรแสงสว่างหลดุหลวม
- ฟิวส์ DC ขาด

- ติดต่อฝา่ยบรกิาร
- ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อวงจรแสงสว่าง
- ติดต่อฝา่ยบรกิาร

การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

การทดสอบแบตเตอรีอั่ตโนมัติ (Auto Test)

    การทดสอบแบตเตอรี ่เพื่อชว่ยยืดอายุการใชง้านของแบตเตอรีใ่นกรณท่ีีเปดิระบบทดสอบแบตเตอรีอั่ตโนมติั 
เพื่อเปน็การทดสอบแบตเตอรีแ่ละจําลองการทํางานของตัวโคมไฟเองว่าพรอ้มใชง้าน ถ้าในกรณท่ีีระบบได้ทําการ
ทดสอบแบตเตอรี ่โคมไฟสาํรองไฟแสงสว่างได้นอ้ยกว่ากําหนด LED Charge สแีดงจะกระพรบิ 3ครั้งทกุๆ 2วินาที 

เพื่อแจ้งเตือน Battery Testing Fault

ขนาดตัวเครื่องในการติดต้ัง (มม.)
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ทดสอบการทํางานของตัวเครื่องระยะเวลา 5 วินาที

ทดสอบการทํางานของตัวเครื่องะยะเวลา 30 นาที

ทดสอบการทํางานของตัวเครื่องระยะเวลา 60 นาที

ปุ่มเปิดระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ

ปุ่มปิดระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ

ปุ่มยกเลิกคําสั่งการทดสอบ

 80 



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


