
 คู่มอืการใช้งาน 
โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน รุน่ MEL209CD3

การติดต้ังและใช้งาน

หมายเหต ุ: โปรดศกึษาข้อมลูการติดต้ังก่อนใช้งานทกุครั้ง

1.  รุ่น MEL209CD3 โคมไฟฟ้าฉุกเฉินติดต้ังแบบต้ังบนพื้นราบหรือแขวนติดผนงั

2.  ประกอบยึดใหแ้นน่หนา ปอ้งกันการตกหล่นท่ีจะก่อใหเ้กิดอุบัติเหตุกับผูใ้ช้หรือตัวสินค้าเอง

3.  กดสวิทซ์ ON หลอดไฟฉุกเฉินจะสว่างท้ัง 2 ดวง

4.  สังเกตุ LED จะมกีารแสดงสถานะดังนี้

    - LED LDR ON ติดค้างบ่งบอกตัวเครื่องกําลังทํางาน

    - LED LDR ON กระพริบบ่งบอกตัวเครื่องใช้งานฟังก์ชัน Light Detector 

5.  เสียบปล๊ักไฟตัวเครื่องเข้ากับปล๊ักไฟเต้ารับของอาคารหรือบ้านเรือน ท่ีมแีรงดันไฟฟ้า 220VAC ตัวเครื่องจะทํา

     การหนว่งใหม้กีารส่องสว่างไว้อีกประมาณ 5 วินาที และจะดับไป สังเกตุหนา้เครื่อง LED AC ไฟสีสั้มติดค้าง 

     LED Charge/Full  ไฟสีแดงดับ ซึ่งแสดงว่าแบตเตอรี่เต็ม ตัวเครื่องพร้อมใช้งาน

6.  เมื่อต้องการใช้งานฟังก์ชัน Light Detector ใหทํ้าการกดสวิทซ์ LDR ON ด้านข้างตัวเครื่อง

     - กรณีใช้ฟังก์ชัน Light Detector ตัวเครื่องจะตรวจสอบแสงสว่างในกรณีไฟฟ้าดับถ้าพื้นท่ีบริเวณนั้นมค่ีาแสง

        สว่างมากกว่า 5 Lux โคมไฟฟ้าฉุกเฉินจะไม ่สํารองไฟออกมาจากตัวเครื่องเพื่อใหแ้บตเตอรี่ได้มกีารเก็บประจุ

        แบตเตอรี่ไว้ใช้เมื่อยามจําเปน็เท่านั้น

     - กรณีไมไ่ด้เลือกใช้ ฟังก์ชัน Light Detector โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินจะทํางานเหมอืนโคมไฟฟ้าฉุกเฉินแบบ

       ปกติโดยไมส่นใจแสงสว่างรอบข้างหากไฟฟ้าดับตัวเครื่องก็จะใหแ้สงสว่างโดยทันที 
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Test

LDR On/Off



ข้อควรระวัง

เสยีงแจ้งเตือน

ไฟแสดง
สถานะ การแสดงผล ความหมาย

- สีเขียวติดค้าง

- สีเขียวกระพริบ

- สีเขียวติดค้าง

- สีเขียวดับ

- สีเขียวติดค้าง

- สีเขียวดับ

- สีส้มติดค้าง

- สีส้มดับ

- สีแดงติดค้าง

- สีแดงดับ

- สีแดงกระพริบ 3ครั้ง

  ทุกๆ 15วินาที

- สีแดงกระพริบ 4ครั้ง

  ทุกๆ 15วินาที

- ตัวโคมได้เปิดระบบพร้อมใช้งาน

- ตัวเครื่องกําลังเลือกใช้ฟังก์ชัน Light Detector

- ตัวโคมได้รับแรงดันไฟ AC ในสภาวะปกติ

- ตัวโคมไม่ได้รับแรงดันไฟฟ้า AC ด้านอินพุตของตัวโคม

- กําลังชาร์จแบตเตอรี่

- ประจุแบตเตอรี่เต็ม พร้อมใช้งาน

- ทดสอบการใช้งานแบตเตอรี่ในขณะมีไฟ AC เข้าเครื่อง

- ยกเลิกทดสอบการใช้งานแบตเตอรี่

- เปิดระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ

- ปิดระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัต

- Battery Fail เม่ือระบบได้ทําการทดสอบแบตเตอรี่ 

  โคมไฟสํารองไฟแสงสว่างได้น้อยกว่า 90 นาที

- Charging Fail เม่ือระบบทําการชาร์จแบตเตอรี่
  เป็นเวลา 10–15 ชั่วโมง ประจุแบตเตอรี่ไม่เต็ม

LDR ON
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Charge

Test

Fail

Auto Test

การแจ้งเตือนสถานะการทํางาน

1.  ควรติดต้ังโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน ภายในอาคารปราศจากแสงแดดกระทบโดยตรงและไมค่วรติดต้ังบริเวณท่ีเปยีกชื้น

     หรืออุณหภมูสิูงเกิน 40 องศาเซลเซียส

2.  หลังการติดต้ังจะต้องกดสวิตช์ ON ท่ีตัวเครื่องทุกครั้งเพื่อเปดิระบบการทํางานของตัวเครื่อง

3.  เมื่อตัวเครื่องไมไ่ด้ใช้งานควรปดิระบบตัวเครื่องโดยการ กดสวิตช์ OFF ทุกครั้ง

4.  การเก็บรักษาโคมไฟฟ้าฉุกเฉินควรเก็บในอุณหภมูหิอ้งท่ีประมาณ 25 องศาเซลเซียส และทุกๆ 3 เดือนควรนาํ

     โคมไฟฉุกเฉินมาทําการชาร์จประจุแบตเตอรี่ เพื่อถนอมรักษาคุณภาพแบตเตอรี่

5.  กรณีมเีสียงสัญญานเตือนมาจากโคมไฟฯ ใหทํ้าการชาร์จแบตเตอรี่โดยการเสียบปล๊ักเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

    AC 220V จนกว่าเสียงสัญญาณเตือนจะหายไปและต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 ชั่วโมง

-  Battery Checker จะแจ้งเตือนดังต๊ิดๆ 2 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที มกีารจัดเก็บโคมไฟฯเปน็ระยะเวลานาน

   ทําใหป้ระจุของแบตเตอรี่ลดลงจนต้องนาํโคมไฟฯเพื่อชาร์จแบตเตอรี่

-  Low Voltage sound Indicator จะแจ้งเตือนดัง ต๊ิดๆ 1 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที ใช้พลังงานประจุจาก

    แบตเตอรี่ก่อนถึง Low Voltage Cut-Off ของแบตเตอรี่



- ต่อไฟด้าน AC แล้วไม่มี
  ไฟเข้าเครื่อง หลอดไฟ 
  LED AC ไม่ติด

- ไฟฟ้าของอาคารไม่มี แรงดันไฟฟ้า
- ปล๊ักโคมไฟฉุกเฉินหลวม
- ฟิวส์ AC 220V ขาด

- ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า 220 VAC
- ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อโคมไฟฉุกเฉิน
- ติดต่อฝ่ายบริการ

- ไฟฟ้าดับแล้วโคมไฟฉุกเฉิน 
  ไม่ทํางาน หลอดไฟไม่สว่าง

- ไฟฟ้าดับแล้วโคมไฟฉุกเฉิน
  ให้แสงสว่างเพียงระยะเวลา
  สั้น ๆ

- แบตเตอรี่ไม่ได้รับการประจุให้เต็ม

- แบตเตอรี่หมดอายุหรือเสือมสภาพ
  การใช้งาน

- นําโคมไฟฉุกเฉินไปประจุไฟฟ้า
  ประมาณ 10-15 ชั่วโมง
- ติดต่อฝ่ายบริการ 
  เพื่อเปล่ียนแบตเตอรี่ใหม่

อาการ สาเหตุ การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

- ไม่ได้กดสวิตช์ ON
- หลอดไฟขาด
- สายไฟวงจรแสงสว่างหลุดหลวม
- ฟิวส์ DC ขาด

- ทําการกดสวิตช์ ON
- ติดต่อฝ่ายบริการ
- ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อวงจรแสงสว่าง
- ติดต่อฝ่ายบริการ

การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

การทดสอบแบตเตอรีอั่ตโนมัติ (Auto Test)

ขนาดตัวเครื่องในการติดต้ัง (มม.)

ทดสอบการทํางานของตัวเครื่องระยะเวลา 5 วินาที

ทดสอบการทํางานของตัวเครื่องะยะเวลา 30 นาที

ทดสอบการทํางานของตัวเครื่องระยะเวลา 60 นาที

ปุ่มเปิดระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ

ปุ่มปิดระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ

ปุ่มยกเลิกคําสั่งการทดสอบ
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เง่ือนไขการรบัประกันสินค้าและบรกิาร

ผลิตโดย บริษัท อีสออน อิมปอรต - เอ็กซปอรต จำกัด
2915-2917 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
Tel : (+66) 02-948-4450-2 , E-mail : service@sunnyemergencylight.com
Line : @sunnythailand , Website : sunnyemergencylight.com

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


