
1. ใช้หลอด แอลอีดี (LED) คุณภาพสูงและมอีายุการช้งานท่ียาวนาน มากกว่า 50,000 ชั่วโมง

2. ใหแ้สงสว่างเจิดจ้าคงท่ีและสม�าเสมอตลอดการสํารองไฟ

3. ตัวเครื่องมาพร้อมฟังก์ชั่น ‘AUTO TEST’ ระบบทดสอบตัวเองแบบอัตโนมติั ทุกๆ 30 วัน ทดสอบตัว

    เครื่องเปน็ระยะเวลา 30 นาที

4. โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน มคีุณสมบัติพิเศษสามารถใหแ้สงสว่างในสภาวะไฟปกติ ทดแทนโคมไฟต้ังโต๊ะได้ ใหแ้สง

    สว่างเปน็ระยะเวลายาวนานและสามารถดับเองอัตโนมติัโดยเลือกต้ังเวลาสั่งงานผา่นทาง Remote

    Control ได้ท้ัง 1,2,3,6 และ 12 ชั่วโมง ตามความต้องการของผูใ้ช้งาน

5. วงจรปอ้งกันการใช้ประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่จนหมด (Low Voltage Cut-Off) ช่วยใหแ้บตเตอรี่มอีายุการ

    ใช้งานท่ียาวนาน

6. วงจรหนว่งเวลาไฟเข้า (Time delay) ใหโ้คมไฟฯสว่างต่อเนื่องอีกประมาณ 5-8 วินาที เมื่อระบบไฟฟ้า

    กลับสู่สภาวะปกติ เพื่อช่วยใหผู้ใ้ช้งานมแีสงสว่างอย่างต่อเนื่อง

 คู่มอืการใช้งาน 
โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน รุน่ X-tra Series

การแสดงผลและปุ่มทดสอบตัวเครื่อง

แสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง

แสดงสถานะตัวเครื่องพร้อมใช้งาน

ชอ่งรับสัญญานคล่ือนไฟฟ้า
จากรีโมทภาคสง่

ใช้ปิดระบบตัวเครื่อง

ใช้เปิดระบบตัวเครื่อง

คุณสมบัติพิเศษ

รโีมทคอนโทรล

Model: SG303-04, TM606-03

AUTOMATIC EMERGENCY LIGHT



1. ตรวจสอบปล๊ักไฟเต้ารับ มแีรงดันไฟฟ้า 230VAC หรือไม ่ถ้าไมม่ต้ีองดําเนนิการใหเ้สร็จก่อนการดําเนนิ

    การในขั้นต่อไป

2. นาํโคมไฟฟ้าฉุกเฉินยึดแขวนติดต้ัง ณ.พื้นท่ีๆต้องการแสงสว่างฉุกเฉิน ตรวจสอบการติดต้ัง

    ใหเ้รียบร้อย เพื่อปอ้งกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดจากการติดต้ัง เช่น การร่วงหล่น เปน็ต้น

3. เสียบปล๊ักของโคมไฟฟ้าฉุกเฉินเข้ากับปล๊ักไฟเต้ารับ AC230V 50Hz

4. กด สวิทซ์ “ ON “ ท่ีตัวเครื่องโดยกดค้างประมาณ 3วินาที ”LED ON” จะสว่าง

5. หลังติดต้ังจ่ายแรงดันไฟฟ้า 230VAC เข้าเครื่องการแสดงผลการทํางานของตัวเครื่อง ดังนี ้ 

    5.1.  LED AC. ติดสว่าง  บ่งบอกตัวเครื่องได้รับแรงดันไฟฟ้า 230VAC

    5.2.  LED ON ติดสว่าง แสดงสถานะตัวเครื่องพร้อมใช้งาน

6. ทดสอบการทํางานของระบบโคมไฟฟ้าฉุกเฉินฯ

    6.1. ดึงปล๊ักไฟตัวเครื่องออกจากเต้ารับ หลอดไฟจะติดสว่าง เมื่อเสียบปล๊ักหลอดไฟฉุกเฉินจะดับ

           อัตโนมติัภายใน 5-8 วินาที

7. การสั่งงานด้วยรีโมทอินฟาเรทเพื่อใหห้ลอดไฟใหแ้สงสว่างขณะท่ีไฟไมดั่บ โดยสามารถเลือกช่วงระยะ

    เวลาจากตัวรีโมทตามความต้องการของผูใ้ช้งาน เมื่อระยะเวลาครบตามท่ีเลือกไว้ตัวเครื่องจะกลับสู่

    โหมดไฟฉุกเฉินโดยอัตโนมติั

8. เมื่อไฟดับหลอดไฟฉุกเฉินจะสว่างโดยอัตโนมติัและดับเองเมื่อระบบไฟฟ้าเข้าสู่สภาวะปกติ พร้อมกับ

    ชาร์จแบตเตอรี่โดยอัตโนมติั

9. ตัวเครื่องจะทดสอบตัวเองแบบอัตโนมติั ทุกๆ 30 วัน โดยจะเริ่มนบัจากวันและเวลาท่ีเสียบปล๊ักโคมไฟ

    ฉุกเฉิน พร้อมกดสวิทช์ “ON” ท่ีตัวเครื่อง เมื่อถึงวันและเวลาท่ีกําหนดตัวเครื่องจะทดสอบเปน็ระยะ

    เวลา 30 นาที เมื่อครบ 30นาที ตัวเครื่องจะกลับสู่สภาวะปกติโดยอัตโนมติั

10. เมื่อทําการติดต้ังเสร็จและกําลังใช้งานโคมไฟฟ้าฉุกเฉินในโหมดต้ังเวลาขณะไฟฟ้าไมดั่บ เมื่อไฟฟ้าดับ

      ตัวเครื่องจะเปล่ียนโหมดเปน็ไฟฉุกเฉินทันทีและจะยกเลิกการต้ังเวลา  

1. ควรติดต้ังโคมไฟฉุกเฉินฯ ภายในอาคาร ปราศจากการโดนฝน ละอองน�า หรือ แสงแดดกระทบโดยตรง

2. การเก็บรักษาโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน ควรเก็บในอุณหภมูหิอ้งท่ีประมาณ 25 องศาเซลเซียส และทุกๆ 1เดือน 

    ควรนาํ โคมไฟฟ้าฉุกเฉินมาทําการประจุแบตเตอรี่ เพื่อถนอมรักษาแบตเตอรี่

3. จะต้องกดสวิทซ์ “ON” ท่ีตัวเครื่องทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นการใช้งานโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน 

ข้อควรระวัง

การติดต้ังและใช้งาน



- เสียบปล๊ักไฟแล้ว ไม่มีไฟเข้า
   เครื่องหลอดไฟ LED ไม่สว่าง

- ปล๊ักไฟเต้ารับของอาคารไม่มี แรงดันไฟ
- ปล๊ักโคมไฟฉุกเฉินหลวม
- ฟิวส์ AC.230V. ขาด

- ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า 230 VAC

- ตรวจสอบปล๊ักโคมไฟฉุกเฉิน

- ตรวจสอบฟิวส์ AC 230V.

- ไฟฟ้าดับแล้วไฟฉุกเฉิน 
   ไม่ทํางาน หลอดไฟไม่สว่าง

- โคมไฟฉุกเฉินไม่ได้เสียบปล๊ัก

- หลอดไฟขาด

- สายไฟวงจรหลุดหลวม

- ฟิวส์ DC ขาด

- ตรวจสอบปล๊ักโคมไฟฉุกเฉิน

- ติดต่อฝ่ายบริการ

- ติดต่อฝ่ายบริการ

- ติดต่อฝ่ายบริการ

- ไฟฟ้าดับแล้วไฟฉุกเฉินให้แสง
  สว่างเพียงระยะเวลาสั้นๆ

- แบตเตอรี่ไม่ได้รับการประจุให้เต็ม

- ประสิทธภิาพแบตเตอรี่ลดน้อยลง

- นําโคมไฟฉุกเฉินไปประจุไฟฟ้า
   ประมาณ 10-15 ชั่วโมง
- ติดต่อฝ่ายบริการ เพื่อเปล่ียน
   แบตเตอรี่ใหม่

รายการ สาเหตุ

การตรวจสอบและการแก้ไขเบื้องต้น

ขนาดตัวเครื่อง (มม.) รโีมทคอนโทรล

การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

เปิดใช้งานแสงสว่างเป็นเวลา 1 ชม.

เปิดใช้งานแสงสว่างเป็นเวลา 2 ชม.

เปิดใช้งานแสงสว่างเป็นเวลา 3 ชม.

เปิดใช้งานแสงสว่างเป็นเวลา 6 ชม.

เปิดใช้งานแสงสว่างเป็นเวลา 12 ชม.

ปิดใช้งานแสงสว่างท่ีเลือก

AUTOMATIC EMERGENCY LIGHT



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


