
 คู่มอืการใช้งาน 
โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน รุน่ หัวโคมเดีย่ว

การแสดงผลและปุ่มทดสอบตัวเครื่อง

แสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง

แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

ใช้ทดสอบการทํางานของตัวเครื่อง
 (ขณะไฟไม่ดับ)

ใช้ เปิด หลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปล๊ักไฟ)

ใช้ ปิด หลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปล๊ักไฟ)

1. ใช้หลอด แอลอีดี (LED) คุณภาพสูงให้แสงสว่างเฉิดจ้าคงท่ีและสม�าเสมอตลอดการสํารองไฟมีอายุ

    การใช้งานมากทว่า 50,000 ชั่วโมง

2. วงจรชาร์จแบตเตอรี่ แบบแรงดันคงท่ีจํากัดกระแสไฟฟ้าในการชาร์จ ทําให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งาน

    ท่ียาวนาน

3. สวิทซ์ของตัวเครื่อง แบบรีเซ็ตตัวเองได้ ป้องกันการลืมเปิดสวิทซ์ขณะใช้งาน

4. รุน่หัวโคมเด่ียว ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการพกพาหรือเคล่ือนย้าย เน่ืองจากตัวเครื่องมีขนาด

    เล็กกระทัดรัดและน�าหนักเบา

คุณสมบัติพิเศษ



1. โคมไฟฉุกเฉินสามารถติดต้ังได้บนพื้นราบและแขวนติดผนัง

2. ประกอบยึดให้ติดแน่นหนา ป้องกันการตกหล่นท่ีจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้หรือตัวสินค้าเอง

3. กดสวิทซ์ ON ท่ีตัวเครื่องหลอดไฟฉุกเฉินจะสว่างท้ัง 2 ดวง

4. เสียบปล๊ักไฟตัวเครื่องเข้ากับปล้ักไฟเต้ารับของอาคารหรือบ้านเรือน ท่ีมีแรงดันไฟฟ้า 220VAC 

    หลอดโคมไฟฉุกเฉินจะดับไป สังเกตุ LED AC สว่างบง่บอกสถานะตัวเครื่องได้รับพลังงานไฟฟ้า

    จากแหล่งจ่ายปกติ พร้อมกับ LED Charge ติดสว่างแสดงสถานะว่าตัวเครื่องกําลังชาร์จแบตเตอรี่

    หรือ LED Charge ดับแสดงสถานะแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว 

6. เม่ือตัวเครื่องอยูใ่นสภาวะพร้อมใช้งาน สามารถทําการทดสอบการทํางานของตัวเครื่อง

    6.1 กดปุ่ม Test บนตัวเครื่องค้างหลอดโคมไฟฉุกเฉิน จะติดสว่างเม่ือปล่อยหลอดโคมไฟฉุกเฉิน

           ตัวเครื่องจะกลับสูส่ภาวะปกติโดยอัตโนมัติ

   6.2  ดึงปล๊ักไฟตัวเครื่องออกจากเต้ารับหลอดไฟโคมฉุกเฉิน จะสว่างและเม่ือเสียบปล๊ักกลับหลอดโคม

           ไฟฉุกเฉิน จะดับอัตโนมติ

7. เม่ือเกิดเหตุไฟฟ้าดับกระทันหัน หลอดโคมไฟฉุกเฉิน จะสว่างขึ้นมาโดยอัตโนมัติและจะดับเองเม่ือ

    ระบบไฟฟ้าเข้าสูส่ภาวะปกติ พร้อมกับชาร์จแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ

1. ควรติดต้ังโคมไฟฉุกเฉิน ภายในอาคาร,ปราศจากแสงแดด ฝน หรือละอองน�า ท่ีกระทบโดยตรง

2. การเก็บรักษาโคมไฟฉุกเฉิน ควรเก็บในอุณหภูมิห้องท่ีประมาณ 25 องศาเซลเชียส และทุกๆ3เดือน

   ควรนําโคมไฟฉุกเฉิน มาทําการชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อถนอมรักษาแบตเตอรี่ 

ข้อควรระวัง

การติดต้ังและใช้งาน



- เสียบปล๊ักไฟแล้ว 
  ไม่มีไฟเข้าเครื่อง 
  หลอดไฟ LED AC. ไม่สว่าง

- ปล๊ักไฟเต้ารับของอาคารไม่มี 
  แรงดันไฟฟ้า
- ปล๊ักโคมไฟฉุกเฉินหลวม
- ฟิวส์ AC 220V ขาด

- ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า 220VAC

- ตรวจสอบปล๊ักโคมไฟฉุกเฉิน
- ติดต่อฝ่ายบริการ

- ไฟฟ้าดับแล้วโคมไฟฉุกเฉิน 
  ไม่ทํางาน หลอดไฟไม่สว่าง

- ไฟฟ้าดับแล้วโคมไฟฉุกเฉิน
  ให้แสงสว่างเพียงระยะเวลา
  สั้น ๆ

- แบตเตอรี่ไม่ได้รับการประจุให้เต็ม

- ประสิทธภิาพแบตเตอรี่ลดน้อยลง

- นําโคมไฟฉุกเฉินไปประจุไฟฟ้า
  ประมาณ 10-15 ชั่วโมง
- ติดต่อฝ่ายบริการ 
  เพื่อเปล่ียนแบตเตอรี่ใหม่

อาการ สาเหตุ การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

- โคมไฟฉุกเฉินไม่ได้เสียบปล๊ัก
- ไม่ได้ต่อขั้วแบตเตอรี่
- หลอดไฟขาด
- สายไฟวงจรแสงสว่างหลุดหลวม
- ฟิวส์ DC ขาด

- ตรวจสอบปล๊ักโคมไฟฉุกเฉิน
- ต่อขั้วแบตฯให้เรียบร้อย
- ติดต่อฝ่ายบริการ
- ติดต่อฝ่ายบริการ
- ติดต่อฝ่ายบริการ

SIDE VIEWBACK VIEWFRONT VIEW

การตรวจสอบและการแก้ไขเบื้องต้น
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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


