
 คู่มอืการใช้งาน 

การติดต้ังและใช้งาน

   ทําการต่อสายไฟด้าน INPUT เข้ากับเมนไฟหลักของระบบอาคารบ้านเรือน กดสวิตช์ ON ของตัวเครื่องหลอด LED 
สีเขียว กระพริบ 1 ครั้ง แสดงใหผู้ใ้ช้งานรู้ว่าตัวเครื่องอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ยึดติดต้ังตัวเครื่องใหแ้นน่หนาปอ้งกัน
การตกหล่นท่ีจะก่อใหเ้กิดอุบัติเหตุกับผูใ้ช้หรือตัวสินค้าเอง ตัวเครื่องจะทํางานเมื่อมแีรงดันไฟฟ้า 230VAC/50Hz 
เข้ามาครั้งแรก ( AC Start ) แล้วใหส้ังเกต LED AC สีส้ม สว่างขึ้นบ่งบอกถึงสถานะมแีรงดันเข้าตัวเครื่อง และ LED ON 
สีเขียวสว่างบ่งบอกถึงระบบพร้อมทํางานเมื่อไฟ AC ดับชุดอุปกรณ์ระบบสํารองไฟฉุกเฉินจะทํางานอัตโนมติั เมื่อไฟ AC 
กลับมาสู่สภาวะปกติตัวเครื่องจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ต่อไปอีก 3 – 5 วินาที ชุดอุปกรณ์ระบบสํารองไฟฉุกเฉินจะดับลง 
   รุ่น EP-HS1, EP-HS2, EP-HS3 มาพร้อมกับชุด Transfer Relay ในตัวสามารถต่อร่วมกับสวิตช์ควบคุมได้ เฉพาะ
โหลดท่ีเปน็ 230 VAC ได้ ณ ตําแหนง่ท่ีต้องการ

วิธกีารต่อใช้งาน รุน่ EP-HS1, EP-HS2, EP-HS3

วิธกีารต่อใช้งาน รุน่ EP-LS1, EP-LS2, EP-LS3
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ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่าง (Emergency Power Packs)
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Model: EP-HS1, EP-HS2, EP-HS3Model: EP-LS1, EP-LS2, EP-LS3

ข้อควรระวัง : โหลด Output 230VAC ห้ามต่อนิวตรอนปล่อยให้โหลดเป็นอิสระ



ไฟแสดง
สถานะ การแสดงผล ความหมาย

- สีเขียวติดค้าง

- สีเขียวดับ

- สีส้มติดค้าง

- สีส้มดับ

- สีส้มกระพริบ

- สีแดงติดค้าง

- สีเขียวติดค้าง

- สีแดงกระพริบ 1ครั้ง ทุกๆ
 15 วินาที พร้อมเสียง

- สีแดงกระพริบ 3ครั้ง
  ทุกๆ 15 วินาที

- สีแดงกระพริบ 4 ครั้ง
  ทุกๆ 15 วินาที

- ได้เปิดระบบพร้อมใช้งาน

- ยังไม่ได้เปิดระบบการทํางาน

- ตัวเครื่องได้รับแรงดันไฟ AC ในสภาวะปกติ

- ตัวเครื่องได้รับแรงดันไฟ AC น้อยกว่า 150VAC

- เม่ือเปิดระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ

- กําลังชาร์จแบตเตอรี่

- ประจุแบตเตอรี่เต็ม พร้อมใช้งาน

- Low Voltage Sound Indicator จะแจ้งเตือนเม่ือใช้

  พลังงานประจุจากแบตเตอรี่ก่อนถึง Low Voltage 
  Cut-Off ของแบตเตอรี่

- Battery Testing Fault เม่ือระบบได้ทําการทดสอบ
  แบตเตอรี่ ตัวเครื่องสํารองไฟแสงสว่างได้น้อยกว่า 30นาที

- Battery Charging Fault เม่ือระบบทําการชาร์จแบต
  เตอรี่เป็นเวลา 10 – 15 ชั่วโมงประจุแบตเตอรี่ไม่เต็ม

On

AC

Charge

การแจ้งเตือนสถานะการทํางาน

    การทดสอบแบตเตอรี่ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในกรณีท่ีเปดิระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมติั 

เพื่อเปน็การทดสอบแบตเตอรี่และจําลองสถานะการทํางานของตัวเครื่องเองว่าพร้อมใช้งาน ถ้าในกรณีท่ีระบบได้ทํา

การทดสอบแบตเตอรี่ชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างสํารองไฟแสงสว่างได้นอ้ยกว่ากําหนด LED Charge 

สีแดงจะกระพริบ 3 ครั้ง ทุก ๆ 15 วินาที เพื่อแจ้งเตือน Battery Testing Fault

การทดสอบแบตเตอรีอั่ตโนมัติ (Auto Test)



ข้อควรระวัง

1.   ควรติดต้ังตัวเครื่อง ภายในอาคารปราศจากแสงแดดกระทบโดยตรงและบริเวณท่ีเปยีกชื้นอุณหภมูิ
      สูงเกิน 40 องศาเซลเซียส
2.   หลังการติดต้ังจะต้องกดสวิตช์ ON ท่ีตัวเครื่องทุกครั้งเพื่อเปดิระบบการทํางานของตัวเครื่อง
3.   เมื่อตัวเครื่องไมไ่ด้ใช้งานควรปดิระบบตัวเครื่องโดยการ กดสวิตช์ OFF ทุกครั้ง
4.   การเก็บรักษาตัวเครื่อง ควรเก็บในอุณหภมูหิอ้งท่ีประมาณ 25 องศาเซลเซียส และทุกๆ 3 เดือน 
      ควรนาํตัวเครื่องมาทําการชาร์จประจุแบตเตอรี่ เพื่อถนอมรักษาคุณภาพแบตเตอรี่
5.   กรุณาศกึษาข้อมลูคู่มอืการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานทุกครั้ง เพื่อใหส้ินค้าใช้งานได้อย่างเต็มคุณภาพ

- ต่อไฟด้าน AC แล้วกดสวิตช์
  ON หลอด LED AC และ 
  LED ON ไม่ติด

- ไฟฟ้าของอาคารไม่มี แรงดันไฟฟ้า
- แหล่งจ่ายไฟหลุดหลวม
- ฟิวส์ AC 230V ขาด

- ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า 230 VAC
- ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อไฟตัวเครื่อง
- ติดต่อฝ่ายบริการ

- ไฟฟ้าดับแล้วไฟฉุกเฉิน 
  ไม่ทํางาน หลอดไฟไม่สว่าง

- ไฟฟ้าดับแล้วตัวเครื่องสํารอง
  ไฟให้แสงสว่างเพียงระยะเวลา
  สั้น ๆ

- แบตเตอรี่ไม่ได้รับการประจุให้เต็ม

- แบตเตอรี่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ
  การใช้งาน

- นําตัวเครื่องไปประจุไฟฟ้า
  ประมาณ 10-15 ชั่วโมง
- ติดต่อฝ่ายบริการ 
  เพื่อเปล่ียนแบตเตอรี่ใหม่

อาการ สาเหตุ การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

- ไม่ได้กดสวิตช์ ON
- หลอดไฟขาด
- สายไฟวงจรแสงสว่างหลุดหลวม
- ฟิวส์ DC ขาด

- ทําการกดสวิตช์ ON
- เปล่ียนชุดหลอดใหม่
- ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อวงจรแสงสว่าง
- ติดต่อฝ่ายบริการ

การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

ขนาดตัวเครื่อง (มม.)

SIDE VIEW

FRONT VIEW

 5
6 

 170 

 220 

 5
6 

 70 

SIDE VIEW

FRONT VIEW

 7
3 

 170 

 220 

 7
3 

 70 

Model: EP-HS1, EP-LS1 Model: EP-LS2, EP-LS3, EP-HS2, EP-HS3



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

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

ข้อควรระวัง : กรุณาอ่านคู่มอืการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเพื่อใหแ้นใ่จว่าเครื่องจะทํางานอย่างถูกต้อง


