
คุณสมบัติพิเศษ

การแสดงผลและปุ่มทดสอบตัวเครื่อง

1. ควบคุมการทํางานด้วยระบบสมองกลอัจฉริยะ ไมโครคอลโทรลเลอร์ขนาด 8 บิท (Micro Controller Unit 8 bit)

2. ระบบทดสอบตัวเครื่องแบบอัตโนมติั ประจํา 30 วัน คายประจุ 30 นาที ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 

3. ทดสอบตัวเครื่องระยะไกลด้วย รีโมท อินฟาเรท (Infrared Remote Testing)

4. ใช้หลอด แอลอีดี (LED) คุณภาพสูงมอีายุการใช้งานท่ียืนยาว มากกว่า 50,000 ชั่วโมง ใหแ้สงสว่างสม�าเสมอ

    ตลอดระยะเวลาการสํารองไฟ

5. ตัวกล่องด้านหนา้ผลิตจาก Plastic ABS UL94 V-O (Flame Retardant) ท่ีมคีวามสามารถทนต่อความร้อนได้สูง

    และทนต่อการกระแทกแตกหกั หรือการกัดกร่อนได้เปน็อย่างดี

6. วงจรตรวจสอบการประจุแบตเตอรี่ (Battery Checker) แจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียงปอ้งกันการใช้แบตเตอรี่

    จนหมดประจุไฟฟ้า เพื่อใหผู้ใ้ช้งานนาํโคมไฟฉุกเฉิน ไปประจุไฟฟ้าใหม ่ช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ท่ียาว

    นานขึ้น

รโีมทเทส
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การติดต้ังและใช้งาน

ข้อควรระวัง

1. โคมไฟฉุกเฉินสามารถติดต้ังได้บนพื้นราบและแขวนติดผนงั

2. ประกอบยึดใหแ้นน่หนา ปอ้งกันการตกหล่นท่ีจะก่อใหเ้กิดอุบัติเหตุกับผูใ้ช้หรือตัวสินค้าเอง

3. กดสวิทซ์ ON (ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที) หลอดไฟฉุกเฉินจะสว่างท้ัง 2 ดวง และ สังเกตุหลอด LED ON 

     บนตัวเครื่องจะสว่าง บ่งบอกตัวเครื่องกําลังทํางาน

4. เสียบปล๊ักไฟตัวเครื่องเข้ากับปล้ักไฟเต้ารับของอาคารหรือบ้านเรือน ท่ีมแีรงดันไฟฟ้า 230VAC ตัวเครื่อง

     จะทําการหนว่งใหม้กีารส่องสว่างไว้อีกประมาณ 5 วินาที และดับไป

5. สังเกตุหลอด LED AC สว่างเพื่อบ่งบอกสถานะตัวเครื่อง ว่าได้รับพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายปกติ พร้อมกับ

     หลอด LED Charge/Full จะทําการแสดงสถานะว่าเครื่องกําลังชาร์จแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว 

     กรณีกําลังชาร์จ LED Charge/Full จะสว่าง แต่เมื่อชาร์จเต็มความจุแล้ว LED Charge/Full จะดับ

6. เมื่อตัวเครื่องอยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน สามารถทําการทดสอบการทํางานของตัวเครื่องโดยการดึงปล๊ักท่ีตัว

     โคมไฟฉุกเฉินออกจากเต้ารับ หรือทดสอบผา่นรีโมทเทส เพื่อเลือกโหมดตามความต้องการ ดังนี้

    - กดปุม่ 5sec เพื่อทําการทดสอบ 5 วินาที หลังการทดสอบตัวเครื่องจะกลับสู่สภาวะปกติโดยอัตโนมติั

     - กดปุม่ 30min เพื่อทําการทดสอบ 30 นาที หลังการทดสอบตัวเครื่องจะกลับสู่สภาวะปกติโดยอัตโนมติั

     - กดปุม่ 60min เพื่อทําการทดสอบ 60 นาที หลังการทดสอบตัวเครื่องจะกลับสู่สภาวะปกติโดยอัตโนมติั

     - กรณียกเลิกคําสั่งการทดสอบใหทํ้าการกดปุม่  

7. เสียงสัญญาณเตือนจากชุด Battery Checker จะเกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้

    - มกีารจัดเก็บโคมไฟฉุกเฉินเปน็ระยะเวลานานจนทําใหแ้รงดันแบตเตอรี่ลดลงอย่างมาก

     - มกีารใช้งานโคมไฟฉุกเฉินจนหมดประจุไฟฟ้า

1. หลังการติดต้ังจะต้องกดสวิตซ์ "On" ท่ีตัวเครื่องทุกครั้งเพื่อเปดิระบบการทํางานของตัวเครื่อง

2. เมื่อตัวเครื่องไมไ่ด้ไช้งานควรปดิระบบตัวเครื่องโดยการ กดสวิทซ์ "Off" ทุกครั้ง

3. ควรติดต้ังโคมไฟฉุกเฉินภายในอาคาร ปราศจากแสงแดด ฝน หรือละอองน�า ท่ีกระทบโดยตรง

4. การเก็บรักษาโคมไฟฉุกเฉิน ควรเก็บในอุณหภมูหิอ้งท่ีประมาณ 25 องศาเซลเซียส และทุกๆ 3 เดือน 

    ควรนาํโคมไฟฉุกเฉิน มาทําการชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อถนอมรักษาแบตเตอรี่

5. กรณีมเีสียงสัญญานเตือนมาจากโคมไฟฉุกเฉิน ใหน้าํไปชาร์จแบตเตอรี่จนกว่าเสียงสัญญาณเตือนจะ

    หายไป สําหรับการประจุไฟฟ้าใหเ้ต็มความจุ ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 ชั่วโมง



การตรวจสอบและการแก้ไขเบื้องต้น

- เสียบปล๊ักไฟแล้ว ไมม่ไีฟเข้าเครื่อง

  หลอดไฟ LED AC. ไมส่ว่าง

- ปล๊ักไฟเต้ารับของอาคารไมม่ ีแรงดันไฟฟ้า

- ปล๊ักโคมไฟฉุกเฉินหลวม

- ฟิวส์ AC 230V ขาด

- ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า 230 VAC

- ตรวจสอบปล๊ักโคมไฟฉุกเฉิน

- ติดต่อฝา่ยบริการ

- ไฟฟ้าดับแล้วโคมไฟฉุกเฉิน 

   ไมทํ่างานหลอดไฟไมส่ว่าง

- ไฟฟ้าดับแล้วโคมไฟฉุกเฉินใหแ้สง

  สว่างเพียงระยะเวลาสั้น ๆ

- ตัวเครื่องมเีสียงแจ้งเตือน ต๊ีดๆ 
  เปน็ระยะ

- แบตเตอรี่ไมไ่ด้รับการประจุใหเ้ต็ม

- ประสิทธภิาพแบตเตอรี่ลดนอ้ยลง

-  วงจรตรวจสอบการประจุแบตเตอรี่
   (Battery Checker) แจ้งเตือนเนื่องจาก
   แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ลดต�าลงเกินค่า
   ท่ีกําหนด
   

- นาํโคมไฟฉุกเฉินไปประจุไฟฟ้าประมาณ
   10-15 ชั่วโมง

- ติดต่อฝา่ยบริการ เพื่อเปล่ียนแบตเตอรี่ใหม่

- นาํโคมไฟฉุกเฉินไปประจุไฟฟ้าประมาณ

   10-15 ชั่วโมง

อาการ สาเหตุ การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น
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ปุ่มปรับ เพิ่ม ความสว่างของโคมไฟ 
(รองรับเฉพาะหัวโคม HZ Type)

ปุ่มปรับ ลด ความสว่างของโคมไฟ 
(รองรับเฉพาะหัวโคม HZ Type)

ทดสอบการทํางานของตัวเครื่องระยะเวลา 5 วินาที

ทดสอบการทํางานของตัวเครื่องระยะเวลา 30 นาที

ทดสอบการทํางานของตัวเครื่องระยะเวลา 60 นาที

เปิด/ปิด หลอดไฟฉุกเฉิน หรือ
ยกเลิกคําสั่งการทดสอบในโหมดต่างๆ
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Remote Testing

- โคมไฟฉุกเฉินไมไ่ด้เสียบปล๊ัก

- หลอดไฟขาด

- สายไฟวงจรแสงสว่างหลุดหลวม

- ฟิวส์ DC ขาด

- ตรวจสอบปล๊ักโคมไฟฉุกเฉิน

- ติดต่อฝา่ยบริการ

- ติดต่อฝา่ยบริการ

- ติดต่อฝา่ยบริการ



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

ข้อควรระวัง : กรุณาอ่านคู่มอืการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเพื่อใหแ้นใ่จว่าเครื่องจะทํางานอย่างถูกต้อง

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


