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1. การติดตั�ง และ การตั�งค่า

1.1 หมายเหตNุote

 สําหรบั ระบบปฎิบัตกิาร: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / 7 / 8 / Server 2008

R2 /Server 2012 / Microsoft Windows 10.

Software อื�นๆ :
1. MDAC 2.8. (สําหรบั windows 2000 Only)

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6C050FE3-C79

5-4B7D-B037-185D0506396C&displaylang=en

2. สําหรบั Windows Installer 3.0  และ version สูงกวา่

3. สําหรบั Framework 2.0 และ version สูงกวา่
 การเชื�อตอ่ ผ่าน USB หรอื Serial port RS232

1.2 ขั �นตอนการตดิตั �ง
1.2.1 login ดว้ย สิทธิ Administrator.

1.2.2 ดบัเบิ �ลคลิ�ก ที� ไฟล์ setup.msi เพื�อดาํเนินการตดิตั �ง.

1.2.3 คลิ�ก “Next”

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6C050FE3-C795-4B7D-B037-185D0506396C&amp;displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6C050FE3-C795-4B7D-B037-185D0506396C&amp;displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6C050FE3-C795-4B7D-B037-185D0506396C&amp;displaylang=en
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1.2.4 ในส่วน “Select Installation Folder” หากตอ้งการตดิตั �ง ตวั โปรแกรม ไวท้ี� location 
อื�นให้กด browse (คา่ มาตรฐาน: C:\Program Files\Emily2.) เลือกวา่ 
จะให้ ใครสามารถใช้ โปรแกรมได ้เฉพาะ ผู้login หรอื ทุกคน
แล้ว คลิ�ก “Next” เพื�อดาํเนินการตอ่

1.2.5 ในส่วน “Confirm Installation” เพื�อยืนยันวา่ ทุกอย่างสมบูรณ์ แล้ว ให้ คลิ�ก
“Next”เพื�อดาํเนิน การตดิตั �งโปรแกรม
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1.2.6 ตดิตั �งโปรแกรม Emily2

1.2.7 คลิ�ก “Close” เพื�อสิ �นสุดการตดิตั �งโปรแกรม



5 

1.3   ขั �นตอนการ Uninstall โปรแกรม Emily2

การ uninstall โปรแกรม Emily2

Step1. ไปยัง Windows Control Panel และ เลือก “Add or Remove Programs”. 

Step2. เลือก “Emily2” และ คลิ�ก “Remove”.

Step3. เมื�อหน้าจอดา้นล่างปรากฎให้ คลิ�ก “Yes” เพื�อยืนยันการ uninstall โปรแกรม Emily2 หรอื
คลิ�ก “No” เพื�อยกเลิก การ uninstall.

Step4. เมื�อ progress bar ดาํเนินการ จนสิ�นสุดแล้ว การ uninstall เสรจ็สมบูรณ์
ไอคอน Emily2 จะไม่ปรากฎใน “Add or Remove Programs”
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2. การทํางาน
โปรแกรม Emily2 ใช้ ในการ ตรวจสอบ UPS ผ่าน USB หรอื RS232 ไดสู้งสุดถึง 4 เครื�อง

โดยที�จะแสดง ผลคา่ แบบ real time และ แสดงคา่ ตา่ ๆ ที�สําคญั ของ UPS เช่น input/output voltage,

frequency, UPS temperature, loads & battery capacity โดยที� คา่ตา่ง ๆ ของ UPS ไดม้ีการบันทึก 
และ แสดงผลออกมาทั �งในแบบ กราฟิค และ ตวัเลข

ในส่วนเมนู “Schedule” โปรแกรม Emily2 อนุญาติ ให้ ผู้ ใช้งาน สามารถสั�งงาน UPS ให้ทํางาน 
ตามตารางงานที�กําหนดได ้โดนอัตโนมัต ิและ ในกรณี ไฟฟ้าดบั หรอื ไฟฟ้าไม่ปรกต ิโปรแกรม Emily สามารถ 
แจ้งเตอืนไปยัง ผู้ ใช้งานผ่าน Email หรอื SMS (ผ่าน website ที� ให้บรกิารส่ง sms) และ สั�งปิด โปรแกรมอื�นๆ และ 
ปิดเครื�องคอมพิวเตอร ์ได ้

2.1 การแสดงผล แบบ Real-Time
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A. Tools Field

Function Descriptions Remarks 

Control 

ในเมนูนี� ผู้ ใช้งานสามารถทําการสั�งงาน UPS ไดด้งันี�:
Self Test, UPS Shutdown. 

โดยการทํางานข้างตน้เป็นการสั�งงานทันที ณ ขณะนั�น

Setting 

ในเมนูนี�ประกอบดว้ย 3 เมนูย่อย ไดแ้ก่:
“General Setting”: เป็นการตั �งคา่ การเชื�อมตอ่กับ  
UPS, การตั �งคา่ ภาษา และ การตั �งคา่สําหรบั 
การปิดเครื�องคอมพิวเตอร์

“SMS Setting”: เป็นการตั �งคา่ การส่ง SMS ผ่าน 
website ที� ให้บรกิาร

“E-mail Setting”: เป็นการตั �งคา่การส่ง E-mail 
เตอืนไปยังผู้ ใช้งาน

Data Base 

ในเมนูนี�ประกอบดว้ย 2 เมนูย่อย ไดแ้ก่
“Event Log”: เป็นส่วนที� เก็บรายละเอียด 
เหตกุารณ์ที�เกิดขึ �น และ มีการ บันทึกไว ้เช่น 
การเชื�อมตอ่ UPS, ไฟฟ้าดบั, self test, แบตเตอรี� fail 
และ อื�น ๆ

“Data Log”: เป็นส่วนที�เก็บคา่การทํางานตา่ง ๆ 
UPS เช่น ไฟขาเข้า, ไฟขาออก, load, ความจุของ 
แบตเตอรี�, frequency ขาเข้า และ อุณหภูมิ

Schedules 
ในเมนูนี� เป็นการตั �งคา่ให้ UPS ทําตามคาํสั�งตา่ง ๆ 
เช่นการ self test, การปิดเครื�อง และ การปิด UPS

Oscillograph 
ในเมนูนี� เป็นการแดสงผลคา่การทํางานของ UPS
ในแบบ กราฟฟิค

About 
ในเมนูนี� เป็นการแสดง version ของ โปรแกรม Emily2 

B. รายละเอียด UPS แบบ Parallel

ในส่วนนี� แสดง ไฟฟ้าขาเข้า, ไฟฟ้าขาออก, frequency ขาเข้า, loads การใช้งานของ UPS

โดยสามารถแสดงผล UPS ได ้สูงสุด 4 เครื�อง

C. รายละเอียด แบบ Real Time

เมื�อคลิ�กเลือก UPS ในส่วน B แล้ว  รายละเอียด ของ UPS ที�เลือก จะปรากฎ ขึ �นในส่วน 
การแสดงผลแบบ Real time

โดยในส่วนนี� จะแสดง การทํางาน ของ UPS ในรปูแบบ “power flow page” และ “Meter
page”รวมถึง แสดงผล “Rating Information”, and “Machine Information”.
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C1. รายละเอียด ส่วน Rating

ในส่วนนี� แสดง รายละเอียด ของ ไฟฟ้าขาเข้า, กระแสไฟฟ้าขาเข้า, ระดบัไฟฟ้า ของ แบตเตอรี� และ 
Frequency ขาเข้า

C2. รายละเอียด ส่วน Machine

ในส่วนนี� แสดง รายละเอียด ของ UPS โดยบอกถึง โรงงานผู้ผลิต, รุน่ และ firmware ของ UPS

Power Flow page： 
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※ ความหมาย ของสัญลักษณ์

State Symbols Description Remarks 

Boost 
Non-Boost 

Boost 

Buck 
Non-Buck 

Buck 

Over 

Load 

Non-Over 

Load 

Over Load 

Battery 

State 

Non-Battery 

Disconnect 

Battery 

Disconnect 

Battery OK 

Battery Low 

By Pass 
Non-By Pass 

By Pass 
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Meter Page: 

※ Symbols Description

State Symbols Description Remarks 

Connection 

State 

มีการเชื�อมตอ่ UPS กับ 
เครื�องคอมพิวเตอร์

ไม่มีการเชื�อมตอ่ UPS กับ 
เครื�องคอมพิวเตอร์

Power State 

ไฟฟ้าขาเข้า ปรกติ

ไฟฟ้าขาเข้า ไม่ปรกต ิหรอื 
ไฟฟ้าดบั
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UPS 

Battery 

State 

ระดบั ของ Battery ปรกติ

ระดบั ของ Battery ตํ�า.

Battery ไม่ปรกติ

UPS Models 

UPS ทํางานแบบ ON LINE

UPS ทํางาน แบบ OFF LINE

Test State 

ไม่มีการทดสอบ UPS

กําลังทําการทดสอบ UPS

By Pass ทํางาน แบบ By Pass
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2.2 เมนู Control

ในเมนูนี� ผู้ ใช้งาน สามารถสั�ง งาน UPS ให้ทําการ self-test, ทดสอบการคายประจุด 
battery, หยุดการ test, ปิด UPS, หยุดคาํสั�ง การเปิด UPS, ปิดระบบปฎิบัตกิาร และ 
หยุดคาํสั�ง ปิดระบบปฎิบัตกิาร

2.3 เมนู General Setting
ผู้ ใช้สามารถ เลือก และ ตั �งคา่ การเชื�อมตอ่กับ UPS และ การตั �งคา่ Remote, การปิด UPS หรอื 

การปิดระบบปฎิบัตกิาร และ อื�น ๆ
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2.3.1. ตั �งคา่ จํานวนเครื�องที�มีเชื�อมตอ่ และ เลือกวธิีการเชื�อมตอ่

2.3.2. ตั �ง ชื�อ UPS ที�มีการเชื�อมตอ่ ซึ�งจะแสดงผมในหน้าจอ การแสดงผล แบบ Real Time

Monitoring Display form. 

2.3.3. ตง้คา่ การเชื�อมตอ่แบบ serial 

2.3.4. ตั �งคา่ภาษา

โปรแกรม Emily2 สนับสนุนภาษาหลัก ๆ ที�ผู้ ใช้งานสามารถเลือกใช้ ได ้โดยภาษาเริ�มตน้ จะเป็น ภาษาอังกฤษ

2.3.5. ตั �งคา่ระยะเวลา การเก็บข้อมูล

ผู้ ใช้สามารถตั �งคา่ไดว้า่ จะทําการเก็บข้อมูลไดน้าน แค่ไหน โดยระบุเป็นจํานวนวนั หรอื 
ใส่คา่  “0” เพื�อไม่ ให้มีการลบข้อมูล

2.3.6. การตั �งคา่ การRemote

ถ้าคณุ ตอ้งการที�จะ remote ไปยังเครื�องคอมพิวเตอร ์อื�นๆ สามารถเลือก “Connect Remote

Machine”และใส่หมายเลข IP address. ถ้าเลือก “Connect Remote

Machine”,ผู้ ใช้งานไม่สามารถส่งคาํสั�ง, การตั �งเวลา และ การปิด UPS ได ้แต ่สามารถสั�ง 
ปิดเครื�องคอมพิวเตอร์ ได ้



15 

2.3.7. ตั �งคา่ การปิดเครื�อง แบบ ACPI

หากเลือการปิดเครื�อง แบบ ACPI Shutdown การสั�งปิดเครื�องทั �งหมดจะตอ้งตั �งคา่ใน ACPI ของ Windows

หน้าจอ Pop up

Power buffer times arrange. 
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2.3.8. การตั �งคา่ การปิดระบบปฎิบัตกิาร เมื�อไฟฟ้าดบั โดยตั �งคา่เป็น นาที

ระบุระยะเวลา ที�จะให้ปิดระบบปฎิบัตกิาร เมื�อไฟฟ้าดบั สามารถตั �งคา่ไดต้ั �งแต ่1 นาที ไปจนถึง 2880 นาที ทั �งนี� 
ผู้ ใช้งานตอ้งเลือกระยะเวลาที�เหมาะสม เพื�อให้ระบบปฎิบัตปิิดตวัลง อย่าง สมบูรณ์ และ ไม่กระทบการทํางาน 
ของผู้ ใช้งาน

2.3.9. การตั �งคา่ การปิดระบบปฎิบัตกิาร เมื�อระดบัแบตเตอรี�ตํ�า  โดยตั �งคา่เป็น นาที

ระบุระยะเวลา ที�จะให้ปิดระบบปฎิบัตกิาร เมื�อระดบัแบตเตอรี�ตํ�า สามารถตั �งคา่ไดต้ั �งแต ่1 นาที ไปจนถึง 600 นาที ทั �งนี�
ผู้ ใช้งานตอ้งเลือกระยะเวลาที�เหมาะสม เพื�อให้ระบบปฎิบัตปิิดตวัลง อย่าง สมบูรณ์ และ ไม่กระทบการทํางาน ของผู้ ใช้งาน

2.3.10. การตั �งคา่ การปิดระบบปฎิบัตกิาร เมื�อระดบัแบตเตอรี�ต่�าวา่ระดบัที�กําหนด โดยตั �งคา่เป็น นาที

ระบุระยะเวลา ที�จะให้ปิดระบบปฎิบัตกิาร เมื�อระดบัแบตเตอรี�ตํ�ากวา่ระดบัที�กําหนด เป็น % สามารถตั �งคา่ไดต้ั �งแต ่1 นาที
ไปจนถึง 600 นาที ผู้ ใช้งานตอ้งเลือกระยะเวลาที�เหมาะสม เพื�อให้ระบบปฎิบัตปิิดตวัลง อย่างสมบูรณ์

2.3.11. การตั �งคา่ การปิด UPS เมื�อไฟฟ้าดบั  โดยตั �งคา่เป็น นาที

ระบุระยะเวลา ที�จะให้ปิด UPS เมื�อไฟฟ้าดบั สามารถตั �งคา่ไดต้ั �งแต ่1 นาที ไปจนถึง 2880 นาที
ทั �งนี� ผู้ ใช้งานตอ้งเลือกระยะเวลาที�เหมาะสม และ ระบุ ระยะเวลา นานกวา่ การปิด ระบบปฎิบัตกิาร

2.3.12. การตั �งคา่ การปิด UPSg เมื�อแบตเตอรี�อยู่ ในระดบัตํ�า

ระบุระยะเวลา ที�จะให้ปิด UPS เมื�อไฟฟ้าดบั สามารถตั �งคา่ไดต้ั �งแต ่1 นาที ไปจนถึง 600 นาที ทั �งนี�
ผู้ ใช้งานตอ้งเลือกระยะเวลาที�เหมาะสม และ ระบุ ระยะเวลา นานกวา่ การปิด ระบบปฎิบัตกิาร
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2.3.13. ลักษณะการ ปิดระบบปฎิบัตกิาร 

เมนูนี�สามารถเลือกการ ปิดระบบปฎิบัตกิาร ไดท้ั �งแบบ shut down หรอื hibernate ได ้หากระบบปฎิบัตกิาร 
สนับสนุน การปิดเครื�อง แบบ hibernate

2.3.14. เมนูนี� สามารถเลือกให้ run command file หลังจากสั�งปิดระบบปฎิบัตกิาร และ 
เลือกระยะเวลาที�จะให้ run command file หลังจากที�มีคาํสั�งปิดระบบปฎิบัตกิารได ้ตั �งแต ่1-20 นาที

2.3.15. เมนูนี� สามารถสั�งให้ Auto save Application ได ้โดยเลือก
Autosave applicaton status และ โปรแกรม จะทําการ save log file โดยสามารถเรยีกดไูดภ้ายหลัง

เมนู Autosave application station เมื�อเลือก แล้ว โปรแกรม จะทําการ ปิด และ save application file ก่อนปิดระบบ OS

เมนูนี� Display colosed files record on emily retart จะทําการแสดง รายไฟล์ที�มีการปิด ภายหลังจาก เปิด โปรแกรม Emily2

”Record Log” 
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ไฟล์ ที�มีการ save ไว ้จะ save ไวท้ี� My Document.

2.3.16. เมนู นี� จะให้กําหนด การทํางาน เมื�อ ไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปรกต ิหลังจาก ที�มีการสั�ง ปิดระบบปฎิบัตกิาร

เมื�อไฟฟ้ากลับมาสู่สภาะปรกต ิสามารถเลือกไดว้า่ จะให้ ปิดระบบปฎิบัตกิารตอ่ไป หรอื ยกเลิก การปิดระบบปฎิบัตกิาร
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2.4 เมนูSMS
เมนูนี� สามารถตั �งคา่ การส่ง ข้อความเตอืนไปยังเบอรม์ือถือได ้โดยผ่าน ผู้ ให้บรกิาร ส่ง sms

การตั �งคา่การส่ง SMS ใช้ ไดเ้ฉพาะ การใช้บรกิารผ่าน ผู้ ให้บรกิารส่ง SMS เท่านั�น ในการใช้งาน sms นี� 
ผู้ ใช้งานตอ้ง สมัครบรกิารกับ www.every8d.com หรอื www.clickatell.com 

1) สําหรบั www.every8d.com：ไปที� http://www.every8d.com/.

Note：  โปรดเลือกการสมัคเป็น แบบ “Corporate” เพื�อใช้งานกับ โปรแกรม 
Emily2

2) สําหรบั www.clickatell.com：ไปที� http://www.clickatell.com/

Note： การชําระเงิน จะตอ้งเลือก “api_id”

ก่อนการใช้งาน โปรแกรม Emily2.

http://www.every8d.com/
http://www.clickatell.com/


20 

A. ป่ ุม S end Test：

คลิ�ก เพื�อทดลองการส่ ง SMS

B. การตั �งคา่ บัญชี SMS：

ระบุ ผู้ ให้บรกิาร SMS , ID, รหัสผ่าน, “api-id” (สําหรบั www.Clickatell.com) และ 

หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ (สําหรบั การส่งระหวา่งประเทศ ให้เพิ�ม “+”หรอื “00” และ รหัสประเทศ).

Note： ถ้าตอ้งการส่ง sms มากกวา่ 1 หมายเลจ ให้ ใส่ เครื�องหมาย "," ระหวา่งแตล่ะหมายเลข

C. เลือก Event & Message ที�ตอ้งการส่ง：

คลิ�ก เลือก เหตกุารณ์ ที�ตอ้งการจะให้ส่ง sms และ ใส่ข้อความที�ตอ้งการให้ส่งผ่าน sms 
ผู้ ใช้งานสามารถเปลี�ยนข้อความที�ตอ้งการให้ส่งได ้เป็นภาษาอังกฤษ

D. บันทึก การส่ง sms：
คลิ�ก “OK” เพื�อบันทึก และ ใช้งานการส่ง sms

Note： หาก ระบบ network มีการตดิตั �ง Internet Firewall อาจทําให้ ไม่สามารถส่ง sms ได ้

ตอ้งทําการตั �งคา่ ที� firewall เพื�ออนุญาติ ให้ทําการส่ง sms
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2.5 เมนู E-Mail

A. ปุ่ม Sent Test：

คลิ�ก เพื�อ ทําการทดสอบการส่ง email และ ยืนยันวา่ การตั �งคา่ถูกตอ้ง
B. การตั �งคา่บัญชี email：�

ระบุชื�อผู้ส่ง ในช่อง User Name, ระบุ email ในช่อง User Email Address, ระบุรหัสผ่าน 
ในช่อง Password (รหัสผ่านสําหรบั email server), ระบุ smtp servver ในช่อง SMTP

Server , ระบุ smtp port ในช่อ SMTP Server port , ระบุชื�อผู้รบั ในช่อง Receiver

Name , ระบุ email ของผู้รบั ในช่อง Mail To , และ ระบุ หัวข้อ email ในช่อง Subject .

Note：  ถ้าตอ้งการส่ง ไปยัง email มากกวา่ 1 email ให้ ใช้เครื�องหมาย "," คั�นระหวา่ง email

C. การตั �งคา่ เหตกุารณ์ ที�ตอ้งการส่ง email：

คลิ�กเลือกเหตกุารณ์ที�ตอ้งให้ส่งไปยังผู้รบัผู้ ใช้งานสามารถเปลี�ยนแปลงข ้อความที�ตอ้งการส่งไดแ้ต ่
การเปลี�ยนแปลงตอ้งเป็ นภาษาอังกฤษ

D. การบันทึก การตั �งคา่ส่ง email：

คลิ�ก “OK” เพื�อบันทึก และ ใช้งานการตั �งคา่ที�กําหนด

Note： หากมีการตดิตั �ง Internet Firewall  ตอ้งทําการตั �งคา่ที� internet firewall  เพื�ออนุญาต ิให้ส่ง 
email ได้
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2.6 เมนู Data Log
โปรแกรม Emily2 มีการบันทุก ข้อมูล ของ UPS โดยมีการบันทึก ไฟฟ้าขาเข้า, ไฟฟ้าขาออก, 

frequency ขาเข้า, ระดบั แบตเตอรี�, อุณหภูมิ และ Load การใช้งาน เพื�อนําไปวเิคราะห์ 
ข้อมูลข้างตน้สามารถ export ออกมาเป็น excel file ได้

2.6.1. การเลือก ชื�อเครื�อง UPS และ วนัที� ที�ตอ้งการ

เลือก เครื�องที�ตอ้งการดขู้อมูล จาก เมนู“Machine Name” และ เลือกวนัที� 
ที�ตอ้งการดขู้อมูล ในเมนู  “Date” แล้ว ทําการ คลิ�ก “Search” เพื�อคน้หาข้อมูล
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2.6.2. Tools 

Export：คลิ�ก เพื�อทําการ export เป็น “xls” ไฟล์
First：คลิ�ก เพื�อไปยัง record ที� 1 ของตารางข้อมูล
Last：คลิ�ก เพื�อไปยัง record ที� สุดท้าย ของตารางข้อมูล
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2.7 Event log 
ในเมนูนี� จะแสดงรายการ เหตกุารณ์ หรอื คาํสั�งตา่ง ๆ ที�สั�งเครื�อง UPS 

โดยจะแสดงรายการทั �งหมดที�เกิดขึ �นใน แตล่ะวนัของเดอืน

2.7.1. การเลือก Machine Name และ เดอืน

เลือกชื�อเครื�อง UPS ที�ตอ้งการดขู้อมูล ในเมนู “Machine Name” และ 
เลือกช่วงเดอืนที�ตอ้งการด ูในช่อง “Date”, คลิ�ก “Search”เพื�อคน้หาข้อมูล
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2.7.2. การเลือกหัวข้อแสดงผล

     ผู้ ใช้งานสามารถเลือก เหตกุารณ์ ตา่ง ๆ ที�ตอ้งการด ูได ้ตามหัวข้องที�แสดง
คลิ�ก “Filter” ภายหลังจากที�เลือก เหตกุารณ์ที�ตอ้งการคน้หา เพื�อ แสดง เฉพาะรายการที�เลือก

Select All：เพื�อ เลือการการที�ตอ้งการดทูั �งหมด

Clear：เพื�อ ยกเลอการเลือกดเูฉพาะบางรายการ

Filter：คลิ�ก “Filter” เพื�อแสดงรายการที�มีการเลือกไว้

2.7.3. Tools 

Export：คลิ�ก เพื�อ export เป็น “xls” ไฟล์
First：คลิ�ก เพื�อไปยัง record ที� 1 ของรายการ
Last：คลิ�ก เพื�อไปยัง record สุดท้าย ของรายการ
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2.8 การตั �งคา่ ตารางการทํางาน Schedule

“Schedule” อนุญาติ ให้ผู้ ใช้งาน สามารถสรา้ง ตารางการทํางาน ของ UPS ได ้ในวนั และ 
เวลาที�ตอ้งการ โดยสามารถสรา้งตารางการทํางานได ้ตามขั �นตอนตอ่ไปนี�

Create：คลิ�ก “Add” เพื�อสรา้งตารางการทํางาน.

Edit：การแก้ ไข ตารางการทํางาน
Step1. เลือกตารางการทํางานที�ตอ้งการแก้ ไข 
Step2. เลือกเครื�อง และ การทํางานที�ตอ้งการให้ดาํเนินการ
Step3. คลิ�ก “Edit” เพื�อบันทีกการเปลี�ยนแปลง

Delete：การลบ ตารางการทํางาน
step 1. เลือกตารางการทํางานที�ตอ้งการลบ
step 2. คลิ�ก "delete" เพื�อลบการทํางาน
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2.8.1. การเพิ�ม ตารางการทํางาน 

A. เลือก วัน และ เวลาที�ต้องการให้ ให้ดําเนินการ และ เลือก เครื�องที�ต้องการให้ทํางาน

Date：เลือกวนัที�ที�ตอ้งการให้ดาํเนินการ
Time：เลือกเวลาที�ตอ้งการให้ดาํเนินการ
Repeat：เลือกวา่ ตอ้งการให้ทําซํ �า หรอืไม่ และ ทําซํ �า เป็น แบบใด

B. การทํางาน：1. Self-test เป็นเวลา 10 วนิาที
2. Self-test เป็นเวลา 10 นาที
3. Self-test จนกระทั�ง แบตเตอรี� ถึงระดบั % ที�กําหนด
4. Self-test จนกระทั�ง แบตเตอรี� อยู่ ในระดบัตํ�า
5. ปิดระบบปฎิบัตกิาร เครื�องคอมพิวเตอร ์และ UPS แล้วทําการเปิด 

UPS ภายใน ระยะเวลาที�กําหนด (นาที) .
6. เปิดเครื�อง UPS.

C. Function： กดปุ่ม Add เพื�อ เพิ�มรายการ หรอื กดปุ่ม Cancel เพื�อยกเลิก
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2.8.2. การแก้ ไขตารางการทํางาน 

A. แก้ ไขเวลาที�ต้องการดําเนินการ และ ชื�อเครื�อง

Date：แก้ ไขวนัที�ตอ้งการดาํเนินการ

Time：แก้ ไขเวลาที�ตอ้งการให้ดาํเนินการ

Repeat：แก้ ไขรปูแบบการทําซํ �า 

B. การทํางาน：1. Self-test เป็นเวลา 10 seconds.

2. Self-test เป็นเวลา 10 minutes.

3. Self-test จนกระทัง แบตเตอรี� ถึง ระดบั % ที�กําหนด
4. Self-test จนกระทั�ง แบตเตอรี� ถึง ระดบัตํ�า
5. ปิดระบบปฎิบัตกิาร เครื�องคอมพิวเตอร ์และ UPS แล้วทําการเปิ 

ด UPS ภายใน ระยะเวลาทีกําหนด (นาที) .
6. เปิดเครื�องUPS.

C. Function： กดปุ่ม Edit เพื�อบันทึก การแก้ ไข และ กดปุ่ม Cancel เพื�อยกเลิก 
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2.9 เมนู Oscillograph 
เมนู “Oscillograph” ให้รายละเอียด สรปุ คา่ตา่ง ๆ ของ UPS โดยแสดงผลเป็น เส้นกราฟ 

เพื�อง่ายตองการเข้าใจ 

2.9.1. Tools 

Machine Name：เลือกชื�อเครื�องที�ตอ้งการให้แสดงคา่ 
Date：เลือกวนัที� ที�ตอ้งการให้แสดงคา่ข้อมูล. 

Data Name：เลือกข้อมูลที�ตอ้งการให้แสดงคา่ ประกอบดว้ย “Input Voltage”, “Output 

Voltage”, “Input Frequency”, “Battery Capacity” หรอื เลือก "All" เพื�อให้แสดงข้อมูลทั �งหมด
Time zone：เลือกช่วงเวลาที�ตอ้งการให้แสดงคา่ข้อมูล 



30 

2.10 หนา้จอเตอืน 

เมื�อ UPS พบกับเหตกุารณ์ ไฟฟ้าดบั, แบตเตอรี�อยู่ ในระดบัตํ�า, แบตเตอรี� ไม่ปรกต ิและ 
การใช้งาน UPS เกินขนาด โปรแกรม จะแสดง หน้าจอเตอืนตามภาพดา้นล่าง ให้กับผู้ ใช้งาน 

2.11 เมนู About 

คลิ�ก OK เพื�อ ออกจากหน้าจอ "About" 
คลิ�ก “Help” เพื�อเปิด user manual. 




