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UPS Monitoring and
Management Software



คูมือการใชงานโปรแกรม Easy-Mon X  
 
1.   ข้ันตอนการกําหนดคาของโปรแกรม Easy-Mon X software 
 กอนใชงานโปรแกรม Easy-Mon X เพ่ือดูขอมูลทางไฟฟาของเครื่องสํารองไฟฟา LEONICS UPS 
จะตองทําการกําหนดคาพารามิเตอรตางๆ ไมวาจะเปนตําแหนง COM port, LEONICS Model UPS, การ
กําหนดใหปดคอมพิวเตอรเมื่อเกิดเหตุการณในสภาวะตางๆ, การตั้งตารางเวลาในการทดสอบ UPS / ปดและ
เปดคอมพิวเตอร (สามารถทํางานในฟงกชั่นนี้ไดเฉพาะบางรุนเทานั้น), การกําหนดขนาดและตําแหนงของ
ไฟลเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยทําการกดปุม Start เขาไปที่ Programs เพ่ือเรียกโปรแกรม Easy-Mon X 
จากนั้นเขาไปเลือก SetupEasyMonX แสดงดังรูปที่ 1 
 

 

 
 

รูปที่ 1  แสดงการเรียกโปรแกรม Easy-Mon X เพ่ือทําการตั้งคา 
 

 หลังจากนั้นจะแสดงหนาการตั้งคาของโปรแกรม Easy-Mon X ซึ่งในการตั้งคาจะแบงออกเปน 3 
สวน คือการตั้งคาการทํางาน (EasyMonXConfigulation), ตารางเวลา (Schedule Setup) และอ่ืนๆ (Others)  
 

1.1 การตั้งคาการทํางาน (EasyMonXConfigulation) 
 เปนการตั้งคาการทํางาน (EasyMonXConfigulation) ของโปรแกรม Easy-Mon X โดยจะอยู
ในสวนของ EasyMonXConfigulation แสดงดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2  แสดงการตั้งคาการทํางาน (EasyMonXConfigulation) 



 การตั้งคาการทํางาน (EasyMonXConfigulation) จะประกอบดวยสวนหลักๆ ดังนี้ 

• รายการ UPS ที่ตอเชื่อมอยูในระบบ (UPS Communication Device Name) 
สําหรับแสดงรายการของ UPS ที่ทําการเชื่อมตออยูในระบบ โดยจะแสดง UPS ที่เลือกในชอง 

“UPS ท่ี เลือก” 
 

• LEONICS UPS รุน (LEONICS UPS Model) 
 สําหรับแสดงรุนของ UPS ที่ติดตอกับคอมพิวเตอร โดยจะระบุรุนของ UPS โดยอัตโนมัติหลังจากทํา
การคนหารายการ UPS ที่ตอเชื่อมอยูในระบบ 
 

• เริ่มโปรแกรม Easy-Mon X เมื่อเปดเครื่อง (Run Easy-Mon X When start up) 
 สําหรับเลือกเมื่อตองการใหโปรแกรม Easy-Mon X เปดทํางานทันทีเมื่อทําการเปดคอมพิวเตอร 
 

• ปดเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อ (Shutdown computer when) 
เปนสวนของการกําหนดเงื่อนไขในการปดคอมพิวเตอรเมื่อเกิดเหตุการณตางๆ เกิดขึ้น ซึ่งสามารถ

ทําการกําหนดอยู 3 เหตุการณดวยกัน คือ 
1. กําลังไฟฟาเกินพิกัด ……… นาที (Overload shutdown in ……… Minute) : สําหรับ

เลือกกําหนดใหปดคอมพิวเตอรภายในกี่นาทีเมื่อมีการใชกําลังไฟฟาเกินพิกัด 
2. ไฟฟาดับ ……… นาที (Power fail for ……… Minute) : สําหรับเลือกกาํหนดใหปด

คอมพิวเตอรภายในกี่นาทีเมื่อเกิดเหตุการณไฟฟาดับขึ้น 
3. สํารองไฟฟาจนกระทั้งเวลาเปน 0 นาที (Recommended backup time = 0 Minute) : 

สําหรับเลือกกําหนดใหปดคอมพิวเตอรเมื่อระยะเวลาสํารองไฟฟาของ UPS ลดลงเหลือ 0 
นาที 

 
หมายเหต ุ:   ขอ 2 และ 3 สามารถเลือกไดเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น 
 
 นอกจากนี้คอมพิวเตอรจะปดตัวเองอัตโนมัติเมื่อพลังงานในแบตเตอรี่ของ UPS มีระดับต่ําอีกดวย 
 

• กําหนดวิธีปดเครื่องเมื่อไฟฟาขาเขาดับ (Power fail shutdown parameter) 
สําหรับกําหนดใหคอมพิวเตอรทําการปดตัวเองตามเงื่อนไขที่กําหนดเมื่อเกิดเหตุการณไฟฟาดับ ซึ่ง

จะมีหนาที่การทํางานดังนี้ 
1. จัดเก็บขอมูลอัตโนมัติ (Auto-Save Applications) :  สําหรับกําหนดใหคอมพิวเตอรทําการ

บันทึกขอมูลที่ทําคางไวแบบอัตโนมัติ 
2. ประเภทการปดเครื่องคอมพิวเตอร (Shutdown Computer Type) :  สําหรับกําหนดรูปแบบให

คอมพิวเตอรปดตัวเองลง มีอยู 3 รูปแบบ ดังนี้ 
- Normal Shutdown :  เปนการปดคอมพิวเตอรแบบทั่วๆ ไป 
- Force Shutdown :  เปนการปดคอมพิวเตอรโดยไมสนใจวางานที่ทําคางอยูในขณะนั้นจะ

ถูกบันทึกแลวหรือยัง และจะไมมีการถามกอนทําการปดเครื่อง นอกเสียจากจะมีการเลือก
จัดเก็บขอมูลอัตโนมัติ (Auto-save Application) เทานั้น 

- Hibernate :  เปนการปดคอมพิวเตอรในลักษณะ Hibernate shutdown 



3. ปดเครื่องสํารองไฟฟา (Shutdown UPS) :  สําหรับกําหนดใหปด UPS หลังจากปด
คอมพิวเตอรดวยโปรแกรม Easy-Mon X  

 
1.2 การตั้งตารางเวลา (Schedule Setup) 

 การตั้งตารางเวลา (Schedule Setup) เปนการกําหนดการปด,เปดคอมพิวเตอร (Shutdown 
and Start Up computer) และทดสอบการทํางานของ UPS (Test UPS) แสดงดังรูปที่ 3 
 

 
 

รูปที่ 3  แสดงการตั้งตารางเวลา (Schedule Setup) 
  
 การตั้งตารางเวลา (Schedule Setup) จะประกอบดวยสวนหลักๆ ดังนี้ 

• ปฏิทินของวันที่ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการกําหนดวัน เดือน ป 

• กําหนดวิธีปดเครื่อง (Shutdown parameter) 
สําหรับกําหนดใหคอมพิวเตอรทําการปดตัวเองตามเงื่อนไขที่กําหนดเมื่อเกิดเหตุการณไฟฟาดับ ซึ่ง

จะมีหนาที่การทํางานดังนี้ 
1. จัดเก็บขอมูลอัตโนมัติ (Auto-Save Applications) :  สําหรับกําหนดใหคอมพิวเตอรทําการ

บันทึกขอมูลที่ทําคางไวแบบอัตโนมัติ 
2. ประเภทการปดเครื่องคอมพิวเตอร (Shutdown Computer Type) :  สําหรับกําหนดรูปแบบให

คอมพิวเตอรปดตัวเองลง มีอยู 3 รูปแบบ ดังนี้ 
- Normal Shutdown :  เปนการปดคอมพิวเตอรแบบทั่วๆ ไป 
- Force Shutdown :  เปนการปดคอมพิวเตอรโดยไมสนใจวางานที่ทําคางอยูในขณะนั้นจะ

ถูกบันทึกแลวหรือยัง และจะไมมีการถามกอนทําการปดเครื่อง นอกเสียจากจะมีการเลือก
จัดเก็บขอมูลอัตโนมัติ (Auto-save Application) เทานั้น 

- Hibernate :  เปนการปดคอมพิวเตอรในลักษณะ Hibernate shutdown 
3. ปดเครื่องสํารองไฟฟา (Shutdown UPS) :  สําหรับกําหนดใหปด UPS หลังจากปด

คอมพิวเตอรดวยโปรแกรม Easy-Mon X 
 
 



• การกําหนดตารางเวลา (Schedule Setup) 
 การกําหนดตารางเวลา (Schedule Setup) เปนสวนของการกําหนดการทํางานของการปด / เปด
คอมพิวเตอรหรือทดสอบการทํางานของ UPS ลวงหนา ซึ่งจะประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

1. ชั่วโมง (Hour) :  สําหรับกําหนดเวลาที่จะใหเริ่มทํางานในหนวยชั่วโมง 
2. นาที (Minute) :  สําหรับกําหนดเวลาที่จะใหเริ่มทํางานในหนวยนาที 
3. แจงเตือน (Warning) :  สําหรับเลือกเมื่อตองการใหมีการแจงเตือนกอนการทํางานทุกครั้ง 
4. วันปจจุบัน (Cuurent Day) :  สําหรับเลือกเมื่อตองการกําหนดวันที่ดวยตนเองจากปฏิทิน แต

ถาหากไมมีการเลือกในหัวขอนี้ก็จะแสดงรายการเปนวันแทน (วันอาทิตยถึงวันเสาร) โดยจะ
ทํางานทุกๆ วันที่เลือกไว 

5. งานที่ตองการ () :  สําหรับเลือกฟงกชั่นการทํางานตามวัน เดือน ปและเวลาที่กําหนด ซึ่งจะมี
ฟงชชั่นการทํางานดังนี้ 
- ปดคอมพิวเตอร (Shutdown computer) 
- เปดคอมพิวเตอร (Start up computer)  
- ทดสอบ UPS (UPS) ตามวัน เดือน ปและเวลาที่กําหนด 

 
หมายเหต ุ :  การตั้งเวลาสําหรับเปดคอมพิวเตอร (Start up computer) นั้น จําเปนจะตองเขา CMOS Setup  
 Utility ของคอมพิวเตอรเพ่ือต้ังคา Power management  setup หัวขอ System After AC  
       Back เปน ON หรือใหทํางาน 
 

6. ปุมยอมรับ (Apply) :  ปุมสําหรับคลิกเพ่ือยืนยันการตั้งวัน เดือน ป เวลาและรูปแบบของฟงก
ชั่นการทํางานที่กําหนด หลังจากนั้นจะแสดงแถบสีซึ่งเปนตัวแทนของรูปแบบฟงกชั่นการ
ทํางานบนปฏิทิน 

7. ปุมลาง (Clear) :  ปุมสําหรับคลิกเพ่ือลางหรือลบการตั้งวนั เดือน ป เวลาและรูปแบบของฟงก
ชั่นการทํางานที่กําหนดลงไปในปฏิทินกอนหนานี้ 

8. ปุมแสดงทั้งหมด (View All) :  ปุมสําหรับเลือกแสดงการกําหนดวัน เดือน ป เวลาและรูปแบบ
ของฟงกชั่นการทํางานที่กําหนดทั้งหมด แสดงดังรูปที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 4  แสดงการกําหนดวัน เดือน ป เวลาและรูปแบบของฟงกชั่นการทํางานที่กําหนดทั้งหมด 
 

 9.   ปุมรีเซ็ตทั้งหมด (Reset All) :  ปุมสําหรับเลือกลบหรือยกเลิกส่ิงที่กําหนดไปทั้งหมด 



1.3 อ่ืนๆ (Others) 
  อ่ืนๆ (Others) เปนการกําหนดจํานวนขอมูลสูงสุดและตําแหนงที่เก็บของเหตุการณที่เกิด
ขึ้นและการเลือกภาษา แสดงดังรูปที่ 5 ซึ่งจะประกอบดวยสวนหลักๆ ดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 5  แสดงอื่นๆ (Others) 
  

• เหตุการณ (Event Log Setup) 
เหตุการณ (Event Log Setup) เปนสวนที่ทําหนาที่ในการเก็บบันทึกเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ง
จะทําการบันทึกตามวัน เดือน ปและเวลาที่เกิดเหตุการณนั้นๆ ซึ่งจะประกอบดวย 

- จํานวนขอมูลที่มากที่สุด (Maximum …….. record (s)) :  แสดงจํานวนขอมูล 
- สถานที่เก็บ (Location) :  แสดงตําแหนงที่ใชเก็บไฟล EventLog.txt 

• เลือกภาษา (Select Language)  
เลือกภาษา (Select Language) เปนสวนที่ใชเลือกภาษาในการแสดงผล 

 
2.   การใชงานโปรแกรม Easy-Mon X Spy 
 โปรแกรม Easy-Mon X Spy เปนโปรแกรมสําหรับแสดงคาทางไฟฟาตางๆ ที่ทําหนาที่คอยตรวจ
สอบสถาณะการณตางๆ ที่เกิดขึ้นแลวรายงานผลใหทราบ และทําการเก็บบันทึกรายละเอียดเหตุการณทางไฟ
ฟาตางๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือสามารถดูขอมูลยอนหลังได 
 

 
 

รูปที่ 6  แสดงหนาเริ่มตนของ Easy-Mon X Spy 
 



 โปรแกรม Easy-Mon X Spy จะสามารถแสดงคาทางไฟฟาตางๆ ได ซึ่งประกอบดวย 

• แรงดันไฟฟาดานเขา (AC Input voltage) 

• รุน UPS (UPS Model) 

• แรงดันไฟฟาดานออก (AC Output voltage) 

• ปริมาณการใชงานอุปกรณไฟฟา (Load level) 

• แรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ (Battery voltage) 

• ระดับพลังงานในแบตเตอรี่ (Battery level) 

• ความถี่ไฟฟาดานเขา (Frequency) 

• กระแสไฟฟาดานออก (AC Output current) 

• ระยะเวลาสํารองไฟหรือระยะเวลา Run time (Recommended backup time) 

• เหตุการณสุดทาย (Last event log) 

• ขอมูลเหตุการณที่บันทึก (Event log) 
 
หมายเหต ุ:  ใน UPS บางรุนจะไมสามารถทําการแสดงคาขอมูลทางไฟฟาได เนื่องจาก Potocal ในการรับสง 

     ขอมูลนั้นเปนแบบหนาสัมผัส (Dry contact) ซึ่งจะสามารถทําไดแคการแสดงสภาวะทางไฟฟา ,  
     แสดงระยะเวลาสํารองไฟฟาและตั้งเวลาในการปดคอมพิวเตอรหลังจากไฟฟาดับหรือแบตเตอรี่ 
     มีพลังงานต่ํา 

 
 2.1   การแสดงคาขอมูลทางไฟฟาตางๆ  

2.1.1   แรงดันไฟฟาดานเขา (AC Input voltage) 
แรงดันไฟฟาดานเขา (AC Input voltage) เปนสวนของการแสดงแรงดันไฟฟา

กระแสสลับดานเขาจากการไฟฟาเขาสู UPS เมื่อเอาเมาสไปคลิกตรงปุม INPUT ก็จะมี
การแสดงรายละเอียดแรงดนัไฟฟาขาเขา (AC Input voltage) และเมื่อทําการคลิกที่ปุม 
INPUT อีกครั้งรายละเอียดก็จะหายไป แสดงดังรูปที่ 7 

 

 
 

รูปที่ 7  แสดงแรงดันไฟฟาขาเขา (AC Input voltage) 
 

2.1.2   รุน UPS (UPS Model) 
 รุน UPS (UPS Model) เปนการแสดงขอมูลที่บงบอกถึงรุนของ UPS ที่กําลังใช

งานอยูในขณะนั้น เมื่อเอาเมาสไปคลิกตรงปุม UPS ก็จะมีการแสดงรายละเอียดรุนของ 
UPS และเมื่อทําการคลิกที่ปุม UPS อีกครั้งรายละเอียดก็จะหายไป แสดงดังรูปที่ 8 

 



 
 

รูปที่ 8  แสดงรุน UPS (UPS Model) 
 

2.1.3   แรงดันไฟฟาดานออกและปริมาณการใชงานอุปกรณไฟฟา (AC output voltage  
          and Load level) 

 แรงดันไฟฟาดานออกและปริมาณการใชงานอุปกรณไฟฟา (AC output voltage 
and Load level) เปนสวนแสดงขอมูลของอุปกรณไฟฟาที่ตอพวงอยูกับ UPS ซึ่งจะแทน
ดวยปุมรูปคอมพิวเตอร เมื่อเอาเมาสไปคลิกตรงปุมรูปคอมพิวเตอร ก็จะมีการแสดงราย
ละเอียดแรงดันไฟฟาที่จายออกไปขณะนั้นและปริมาณการใชงานอุปกรณไฟฟา จะแสดง
ผลเปนเปอรเซ็นต และเมื่อทําการคลิกที่ปุมรูปคอมพิวเตอรอีกครั้งรายละเอียดก็จะหายไป 
แสดงดงัรูปที่ 9 

 

 
 

รูปที่ 9  แสดงแรงดันไฟฟาดานออกและปริมาณการใชงานอุปกรณไฟฟา (AC output volt and load level) 
 

2.1.4   แบตเตอรี่ (Battery) 
แบตเตอรี่ (Battery) เปนสวนแสดงขอมูลของแบตเตอรี่ ซึ่งจะแทนดวยปุมรูป

แบตเตอรี่พรอมทั้งแสดงคาแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่ (Battery voltage) เมื่อเอาเมาสไป
คลิกตรงปุมรูปแบตเตอรี่ ก็จะมีการแสดงรายละเอียดระดับพลังงานของแบตเตอรี่จะแสดง
ผลเปนเปอรเซ็นต และเมื่อทําการคลิกที่ปุมรูปคอมพิวเตอรอีกครั้งรายละเอียดก็จะหายไป 
แสดงดังรูปที่ 10 

 

 
 

รูปที่ 10  แสดงแบตเตอรี่ (Battery) 



2.1.5   รายละเอียดอื่นๆ (Other detail) 
รายละเอียดอื่นๆ (Other detail) เปนสวนแสดงขอมูลรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งจะแทน

ดวยสัญลักษณปุมตรงมุมลางขวา เมื่อเอาเมาสไปคลิกตรงปุมก็จะมีการแสดงรายละเอียด
ความถี่ไฟฟาดานเขา (Frequency), กระแสไฟฟาดานออก (AC Output current), ระยะ
เวลาสํารองไฟหรือระยะเวลา Run time (Recommended backup time) จะแสดงหนวย
เปนชั่วโมง และเหตุการณสุดทาย  (Last Event Log) ที่เกิดขึ้นในระบบ และเมื่อทําการ
คลิกที่ปุมอีกครั้งรายละเอียดก็จะหายไป แสดงดังรูปที่ 11 

 

 
 

รูปที่ 11  แสดงรายละเอียดอื่นๆ (Other detail) 
 

2.1.6   ขอมูลเหตุการณที่บันทึก (Event log) 
 ขอมูลเหตุการณที่บันทึก (Event log) เปนสวนที่แสดงขอมูลที่บันทึกเหตุการณ

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบ โดยจะแสดงวัน เดือน ปและเวลาที่เกิดเหตุการณเกิดขึ้น ซึ่งจะ
แทนดวยสัญลักษณปุมลูกศรชี้ไปทางซายตรงมุมลางขวา เมื่อเอาเมาสไปคลิกตรงปุมก็จะมี
หนาตางไดอะล็อกขอมูลเหตุการณที่บันทึก (Event log) ที่เกิดขึ้นในระบบ แสดงดังรูปที่ 
12  
 

 
 

รูปที่ 12  แสดงรายละเอียดอื่นๆ (Other detail) 
   

หนาตางไดอะล็อกขอมูลเหตุการณที่บันทึก (Event log) ที่เกิดขึ้นในระบบ 
สามารถทําการพิมพขอมูลออกทางเครื่องพิมพไดโดยการคลิกปุมพิมพ และยังสามารถทํา



การกําหนดรูปแบบตัวอักษรไดโดยการกดปุมฟอรน อีกทั้งยังสามารถทําการลบขอมูลทั้ง
หมดที่แสดงอยูไดโดยการกดปุมลบ 

 
2.1.7   การติดตอส่ือสารผิดพลาด (Communication error) 

เมื่อโปรแกรม Easy-Mon X Spy ไดทําการตรวจสอบพบวาการติดตอระหวาง 
UPS กับคอมพิวเตอรไมสามารถติดตอส่ือสารกันได โปรแกรมก็จะทําการแจงเตือนใหผูใช
งานทราบ ดังแสดงรูปที่ 13 

 

 
 

รูปที่ 13  แสดงการติดตอส่ือสารผิดพลาด (Communication error) 
 

โดยปกติโปรแกรม Easy-Mon X Spy จะทําการคนหา UPS ตลอดเวลา หากยัง
ไมสามารถติดตอส่ือสารกันได ใหทําการตรวจสอบสาย USB ที่ตอระหวาง UPS กับ
คอมพิวเตอร จากนั้นทําการ Restart คอมพิวเตอร และเขาไปทําการตั้งคาการ 
Configulation ใน SetupEasyMonX ใหม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอการใชงาน
โปรแกรม Easy-Mon X software) 

 
2.1.8   การใชงานเกินพิกัดกําลังของเครื่อง (Overload) 

เมื่อโปรแกรม Easy-Mon X Spy ไดทําการตรวจสอบพบวามีการใชงาน UPS 
เกินพิกัดกําลังของเครื่อง (Overload) ซึ่งจะเกิดจากตอใชงานอุปกรณไฟฟามากเกินไป 
โปรแกรมก็จะทําการแจงเตือนใหผูใชงานทราบ ดังแสดงรูปที่ 14  

 

 
 

รูปที่ 14  แสดงการใชงานเกินพิกัดกําลังของเครื่อง (Overload) 
 

ผูใชควรทําการลดปริมาณการใชงานอุปกรณไฟฟาลง และควรใชงานในระดับไม
เกิน 75% ของพิกัดกําลังของ UPS เผื่ออีก 25% สําหรับอุปกรณไฟฟาบางชนิดที่จะใช
กระแสไฟฟาสูงเพียงชั่วขณะ  



2.1.9   ระบบไฟฟาขัดของ (AC Input fail / Power fail) 
เมื่อโปรแกรม Easy-Mon X Spy ไดทําการตรวจสอบพบวาระบบไฟฟาขัดของ 

(ระดับไฟสูงเกินไป, ไฟตกหรือไฟฟาดับ) โปรแกรมก็จะทําการแจงเตือนใหผูใชงานทราบ 
แมวาในขณะนั้นผูใชกําลังทํางานอะไรอยูก็ตาม เนื่องจากเหตุการณไฟฟาขัดของเปนเหตุ
การณที่ถือวาสําคัญ ดังแสดงรูปที่ 15 

 

 
 

รูปที่ 15  แสดงระบบไฟฟาผิดปกติ (AC Input fail / Power fail) 
 

2.1.10  พลังงานในแบตเตอรี่มีระดับต่ํา (Low battery) 
เมื่อโปรแกรม Easy-Mon X Spy ไดทําการตรวจสอบพบวาระบบไฟฟาขัดของ 

(ระดับไฟสูงเกินไป, ไฟตกหรือไฟฟาดับ) และ UPS กําลังจายไฟสํารองใหกับอุปกรณไฟ
ฟาจนระดับพลังงานในแบตเตอรี่ตํ่า ดังแสดงรูปที่ 16  

 

 
 

รูปที่ 16  แสดงพลังงานในแบตเตอรี่มีระดับต่ํา (Low battery) 
 

เมื่อเกิดเหตุการณในสภาวะนี้ ใหผูใชทําการปดอุปกรณไฟฟาและปด UPS หาก
ระบบไฟฟากลับสูสภาวะปกติแลวคอยทําการเปด UPS และใชงานอุปกรณไฟฟาตอไป 

 
 2.2   การใชงาน Easy-Mon X Spy 

2.2.1   การเปด Easy-Mon X Spy 
ในกรณีการเปด Easy-Mon X Spy ที่ต้ังคา Configulation เปนแบบใหโปรแกรม 

Easy-Mon X Spy เปดทํางานทันทีเมื่อทําการเปดคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะสังเกต

ไอคอน (  ) ทํางานอยูบน Taskbar (ตรงมุมลางขวาของหนาจอ) ใหทําการดับเบ้ิลคลิก
ไอคอนเพ่ือเปดโปรแกรม Easy-Mon X Spy  



หากที่ Taskbar ไมมีไอคอน ใหทําการกดปุม Start เขาไปที่ Programs เพ่ือ
เรียกโปรแกรม Easy-Mon X จากนั้นเขาไปเลือก Spy  

 
2.2.2   การปด Easy-Mon X Spy 

ทําการดับเบ้ิลคลิกไอคอน (  ) ที่ Taskbar เพ่ือเปดโปรแกรม Easy-Mon X 
Spy จากนั้นเอาเมาสไปคลิกปุมแสดงดังรูปที่ 17 เพ่ือทําการปด Easy-Mon X Spy 

 

 
 

รูปที่ 17  แสดงการปด Easy-Mon X Spy 
 

2.2.3   การยอ Easy-Mon X Spy 
   การยอ Easy-Mon X Spy เปนการยุบโปรแกรม Easy-Mon X 

Spy ลงไปเปนไอคอนเล็กๆ ทํางานอยูบน Taskbar ซึ่งจะคอยตรวจสอบสภาวะที่เกิดขึ้นให
ผูใชทราบตลอดเวลา ใหเอาเมาสไปคลิกตรงปุมมุมบนขวา แสดงดังรูปที่ 18  

 

 
 

รูปที่ 18  แสดงการยอ Easy-Mon X Spy 
 
 
3.   การใชงานโปรแกรม Easy-Mon X software คร้ังแรก 

3.1 ทําการเชื่อมตอเครื่องสํารองไฟฟา LEONICS UPS เขากับคอมพิวเตอร โดยเสียบสาย USB 
เขากับพอรต USB ทายเครื่องสํารองไฟฟา LEONICS UPS ปลายอีกดานหนึ่งเสียบเขากับ
พอรต USB ของคอมพิวเตอร 

3.2 เปดเครื่องสํารองไฟฟา LEONICS UPS และเปดคอมพิวเตอรตามลําดับ 
3.3 เปดโปรแกรม Easy-Mon X ในสวนของ SetupEasyMonX เพ่ือกําหนดคาการทํางาน โดยทํา

การกดปุม Start เขาไปที่ Programs เพ่ือเรียกโปรแกรม Easy-Mon X จากนั้นเขาไปเลือก 
SetupEasyMonX 



 

 
 

รูปที่ 19  แสดงการเรียกโปรแกรม Easy-Mon X เพ่ือทําการตั้งคา 
 

3.4 กดปุม คนหา (Detect) เพ่ือคนหา UPS Communication Port  แบบอัตโนมัติ 
3.5 เมื่อทําการคนหา UPS เสร็จส้ิน จะแสดงอยูที่รายการ UPS ที่ตอเชื่อมอยูในระบบ (UPS 

Communication Device Name) จากนั้นใหคลิกเลือกรายการ UPS ที่คนหาพบและจะแสดงที่
ชอง UPS ท่ีเลือก (หากไมมีการคลิกเลือกรายการ UPS ในชองนี้จะแสดง No device 
Selected และจะไมสามารถทําการติดตอส่ือสารระหวาง UPS กับคอมพิวเตอรได) 

3.6 ทําการกําหนดคาการทํางานตางๆ ที่ตองการ จากนั้นทําการปด SetupEasyMonX โดยทําการ
คลิกปุม บันทึก  

3.7 จากนั้นจะมีหนาตางไดอะล็อกถามเพื่อยืนยันการบันทึกคาที่ไดทําการเปลี่ยนแปลงและตองการ
ออกจากการตั้งคา ใหทําการคลิกปุม ใช เมื่อตองการบันทึกและออกจากการตั้งคา หรือคลิกปุม 
ไมใช เมื่อไมตองการบันทึกคาที่ทําการเปลี่ยนแปลงกอนหนานี้ โดยจะกลับไปสูการตั้งคาเชน
เดิม 

 

 
 

รูปที่ 20  แสดงการยืนยันการบันทึกคาที่ไดทําการเปลี่ยนแปลงและตองการออกจากการตั้งคา 
 

3.8 จากนั้นจะมีหนาตางไดอะล็อกถามเพื่อยืนยันการออกจากการตั้งคาอีกครั้ง ใหทําการคลิกปุม 
ใช 

 
 

 
 



รูปที่ 21  แสดงการยืนยันการออกจากการตั้งคา 
 

3.9 เปดโปรแกรม Easy-Mon X ในสวนของ Spy เพ่ือแสดงคาขอมูลทางไฟฟาของ UPS โดยทํา
การกดปุม Start เขาไปที่ Programs เพ่ือเรียกโปรแกรม Easy-Mon X จากนั้นเขาไปเลือก 
Spy จะแสดงดังรูปที่ 22 

 

 
 

รูปที่ 22  แสดงการเขา Easy-Mon X Spy 
 

3.10 ใหสังเกตจะมีไอคอน (  ) อยูที่ Taskbar เมื่อผูใชตองการดูคาขอมูลทางไฟฟา ใหทําการดับ

เบ้ิลคลิกไอคอน (  ) ที่ Taskbar จะแสดงดังรูปที่ 23 
 

 
 

รูปที่ 23  แสดงหนาจอของ Easy-Mon X Spy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


