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ภาษาไทย

ใชภายในท่ีพักอาศัยเทานั้นบริษัทฯ ขอขอบคุณอยางสูงที่เลือกใชผลิตภัณฑชารป กอนใชตูเย็น โปรดอานคูมือการใชงานนี้ให
ละเอียด เพ่ือใหการใชตูเย็นนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

• ตูเย็นนี้มีไวสําหรับทํานํ้าแข็ง ทําความเย็น และแชแข็งอาหาร
• ตูเย็นนี้มีไวสําหรับใชงานภายในที่พักอาศัยเทานั้น โดยมีอุณหภูมิแวดลอมตามที่แสดงไวในตาราง 
โดยระดับสภาพอากาศไดระบุไวที่ปายแสดงพิกัด
หากตูเย็นทํางานไมตรงตามชวงของระดับสภาพอากาศ (ชวงของอุณหภูมิโดยรอบ) ซ่ึงกําหนดไว
สําหรับการทํางานของตูเย็นรุนนี้ การรักษาอุณหภูมิภายในของตูเย็นอาจไมมีประสิทธิภาพ หากใชตู
เย็นโดยมีอุณหภูมิเย็นกวานี้ ตูเย็นจะไมสามารถปรับอุณหภูมิไดถึง +5°C

• ตูเย็นจะไมปรับอุณหภูมิเปน -10°C หรือตํ่ากวาเปนเวลานาน

ตูเย็น
ตูเย็นนี้บรรจุสารทําความเย็นชนิดไวไฟ (R600a: ไอโซบิวเทน)
และกาซเปาฉนวนความเย็น (ไซโคลเพนเทน)
ควรปฏิบัติตามขอบังคับดังตอไปนี้เพ่ือปองกันไมใหเกิดการติดไฟ
หรือเกิดการระเบิด

  อยาใหวัตถุปลายแหลมสัมผัสระบบทําความเย็น เนองจากระบบ
ทําความเย็นที่อยูดานหลังและท่ีอยูดานในตูเย็นมีสาร
ทําความเย็นอยู

  อยาใชอุปกรณกลไกหรือวิธีการอนใดที่เปนการเรงกระบวนการ
ละลายนํ้าแข็ง (ตูเย็นนี้ใชระบบการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ)

  อยาใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใดๆ ภายในตูเย็น

  อยาใหมีส่ิงใดปดก้ันพ้ืนที่วางโดยรอบตูเย็น

  อยาใชสเปรยที่มีสารไวไฟใกลกับตูเย็น เชน สีสเปรย

  อยานําสเปรยที่มีสารไวไฟมาแชในตูเย็น เชน สีสเปรย

  หากระบบทําความเย็นไมทํางาน อยาสัมผัสเตารับติดผนังหรือ
ใชเปลวไฟ เปดหนาตางแลวระบายอากาศภายในหองออกไป
แลวจึงปรึกษาศูนยบริการชารปเพอตรวจสอบและซอมแซม

การติดต้ังตูเย็น
  อยาติดตั้งตูเย็นในบริเวณท่ีมีความช้ืนและเปยกน้ํา เนองจาก
อาจทําใหฉนวนเสอมคุณภาพหรือทําใหเกิดไฟฟาดูดได
นอกจากน้ีอาจมีหยดนํ้าขนาดเล็กเกาะอยูดานนอกตูเย็นและ
ทําใหตูเย็นเปนสนิมได

  ควรติดตั้งตูเย็นใหมั่นคงและไดระดับกับพื้น

สายไฟ ปลั๊กไฟ และเตารับ
ควรอานขอบังคับดังตอไปนี้ใหละเอียดเพ่ือปองกันไมใหเกิดไฟฟาดูด
หรือเกิดไฟไหม

  เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับติดผนังโดยตรงและเสียบปลั๊กไฟ
ใหแนน อยาใชสายไฟพวงตอหรือปลั๊กแปลงไฟ

  เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับที่มีแรงดันไฟฟาตามพิกัดที่กําหนด

  เชอมตอจุดตอสายดินเขากับข้ัวตอสายดินใหถูกตอง

  ตรวจสอบใหมั่นใจวามีการปกปองสายไฟไมใหชํารุดในระหวางการ
ติดตั้งหรือเคลอนยาย หากปล๊ักไฟหรือสายไฟหลวมหามเสียบปลั๊ก
ไฟเด็ดขาด

  อยาจับปลั๊กไฟขณะมือเปยก

  ตัดการเชอมตอจากแหลงจายไฟหลักโดยถอดปลั๊กไฟหลัก
ออกจากเตารับ อยาถอดโดยดึงสายไฟ

  ฝุนละอองที่สะสมอยูบนปลั๊กไฟอาจทําใหเกิดไฟไหมได 
ควรเช็ดฝุนออกใหสะอาด

  ถอดปลั๊กไฟออกหากจะไมใชตูเย็นเปนเวลานาน

  หากสายไฟชํารุด ตองใหศูนยบริการชารปเปนผูทําการเปล่ียนสาย
ไฟ เนองจากตองใชสายไฟพิเศษเฉพาะ

เม่ือใชงาน

  อยานําวัตถุไวไฟและระเหยงายมาแชในตูเย็น เชน อีเทอร
นํ้ามันเบนซิน แกสโพรเพน กระปองสเปรย กาว และแอลกอฮอล
บริสุทธิ์ เปนตน เนองจากวัตถุเหลานี้ระเบิดไดงาย

  อยานําผลิตภัณฑที่ไวตออุณหภูมิมาแชในตูเย็น เชน
ผลิตภัณฑยา เนองจากคุณภาพของผลิตภัณฑดังกลาวมีความเส่ียง
สูงที่จะเกิดการเปล่ียนแปลง

  อยาปรับเปล่ียนหรือดัดแปลงตูเย็นนี้
เนองจากอาจทําใหเกิดไฟไหม ไฟฟาดูด หรือเกิดการบาดเจ็บได

  อยาวางวัตถุใด ๆ  ไวบนตูเย็น
หากวัตถุดังกลาวพลัดตกลงมาจากตูเย็น อาจทําใหบาดเจ็บได

  หามกระแทกประตูกระจก มิฉะน้ันประตูกระจกอาจแตกจนทําให
บาดเจ็บได
<เฉพาะรุน SJ-X380GP, SJ-X410GP>

  เด็กมีอายุตั้งแต 8 ป ข้ึนไป และผูที่มีสมรรถภาพทางกาย
ประสาทสัมผัส และจิตใจบกพรอง หรือผูที่ดอยประสบการณ
และความรู สามารถใชเครองใชไฟฟานี้ได หากไดรับการควบคุม
ดูแล หรือไดรับความรูในการใชงานเครองใชไฟฟานี้อยาง
ปลอดภัยและทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได ไมควรใหเด็ก
เลนเครองใชไฟฟานี้ ไมควรใหเด็กบํารุงรักษาหรือทําความ
สะอาดตูเย็น หากไมไดรับการควบคุมดูแลอยางใกลชิด

ระดับสภาพ
อากาศ

ชวงของอุณหภูมิ
โดยรอบท่ีใชงานได

SN +10°C ถึง 32°C

N +16°C ถึง 32°C

ST +16°C ถึง 38°C

T +16°C ถึง 43°C

ขอมูลเพ่ือความปลอดภัย

คําเตือน สัญลักษณนี้หมายถึงมีความเส่ียงสูงที่จะเกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ขอควรระวัง สัญลักษณนี้หมายถึงมีความเส่ียงสูงที่จะเกิดความเสียหายตอทรัพยสินหรือเกิดการบาดเจ็บสวนบุคคล

คําเตือน
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การดูแลรักษาและทําความสะอาด
  ถอดปลั๊กตูเย็นออกกอนทุกคร้ังเพอปองกันไมใหถูกไฟฟาดูด

  อยาฉีดพนนํ้าใสดานนอกหรือดานในของตูเย็นโดยตรง เนอง
จากอาจทําใหเกิดสนิมหรือทําใหฉนวนไฟฟาเสอมคุณภาพได

ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน
  หากไดกล่ินเหม็นไหม ควรดึงปลั๊กไฟออกโดยทันที แลวจึง
ปรึกษาศูนยบริการชารปเพอตรวจสอบและซอมแซม

  หากแกสร่ัว ใหเปดหนาตางเพอถายเทอากาศในพ้ืนที่ดังกลาวอยา
สัมผัสตูเย็นหรือเตารับ

การท้ิง
  ตรวจสอบใหแนใจวาตูเย็นไมอยูในลักษณะท่ีเปนอันตรายตอเด็ก
เมอจัดเก็บไวจนกวาจะทิ้ง (เชน ถอดประตูออกเพอปองกันไมใหเด็ก
ติดอยูดานใน)

  ควรท้ิงตูเย็นนี้อยางถูกตอง นําตูเย็นนี้ไปยังสถานท่ีรีไซเคิลที่มีความ
ชํานาญเพอคัดแยกสารทําความเย็นและกาซฉนวนเปาความเย็นที่
ติดไฟงาย

การขนยาย
 ■ เมอติดตั้งหรือเคลอนยายตูเย็น ควรใชผารองเพอปองกันไมใหพ้ืน
เปนรอยขีดขวน
 ■ ยกตูเย็นข้ึนโดยยึดที่จับที่อยูดานหลังและขาต้ังดานลาง หากยกตู
เย็นไมถูกตอง อาจทําใหบาดเจ็บได

ขอควรระวัง

เม่ือใชงาน
 ■ อยาสัมผัสชุดคอมเพรสเซอรหรือชิ้นสวนรอบขางของคอม
เพรสเซอร เน่ืองจากช้ินสวนดังกลาวมีความรอนสูง และอาจโดน
ขอบโลหะบาดได
 ■ อยาสัมผัสอาหารหรือภาชนะโลหะในชองแชแข็งขณะมือเปยก
เน่ืองจากเนื้อเยื่ออาจถูกทําลายเพราะ ความเย็นจัด
 ■ อยาวางเครองดมที่บรรจุขวดหรือกระปองในชองแชแข็ง 
โดยเฉพาะเม่ือตูเย็น "ทําความเย็นแบบรวดเร็ว" มีความเส่ียงสูงที่
ขวดแกวจะระเบิดได
 ■ อยาใชนํ้าประเภทอนมาแชทํานํ้าแข็ง นอกเหนือจากนํ้าดม
 ■ อยาเปดหรือปดประตูตูเย็นเมอมีคนวางมือไวใกลประตู เนองจากมี
ความเส่ียงที่ประตูจะหนีบนิ้วมือของบุคคลดังกลาวได
 ■ หามนําวัตถุขนาดใหญเกินไปใสลงในชองประตู หากวัตถุดังกลาว
พลัดตกลงมาจากชองดังกลาว อาจทําใหบาดเจ็บได
 ■ เมอใสหรือถอดชั้นวางกระจก ควรจับดวยความระมัดระวัง
หากทําช้ันวางกระจกตก ช้ันวางน้ันอาจแตกหรือทําใหบาดเจ็บได

ขอมูลเพ่ือความปลอดภัย

ดานหลัง
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ภาษาไทย

1 ควรเวนพื้นที่วางสําหรับถายเทอากาศโดยรอบตูเย็นใหเพียงพอ

• ภาพแสดงพ้ืนที่วางที่ตองเวนไวข้ันตํ่าสําหรับติดตั้งตูเย็น
เง่ือนไขการวัดการส้ินเปลืองพลังงานจะกระทําภายใตขนาด
พ้ืนที่ที่ตางกัน 

• การเวนพื้นที่วางไวมาก จะชวยใหตูเย็นใชพลังงานนอยลง
• หากใชงานตูเย็นในพ้ืนที่วางนอยกวาที่แสดงไวในรูปภาพที่
แสดงไวดานลาง อุณหภูมิในตูเย็นจะสูงข้ึน เสียงจากการ
ทํางานจะดังยิ่งข้ึน และตูเย็นอาจไมทํางานได

• พ้ืนที่วางระหวางดานหลังของตูเย็นและผนังควรมีระยะหาง
ตั้งแต 50 มม. ข้ึนไป แตไมเกิน 75 มม. หากพ้ืนที่วางมีระยะ
หางมากกวา 75 มม. อาจบาดเจ็บจากการสัมผัส
คอมเพรสเซอรหรือชิ้นสวนรอบขางของคอมเพรสเซอรซ่ึงมี
ความรอนสูงในระหวางการทํางานได

พ้ืนที่วางทั้งหมดที่ตองเวนไวเมื่อใชงาน

การติดต้ังตูเย็น ชนิดติดตั้งบนพื้น
　
　

2 ใชขาต้ังปรับระดับดานหนา 2 ขาง ปรับวางตูเย็นบนพื้นใหมั่นคงและ
เสมอกัน

3 ขันสกรู 2 ตัวท่ีอยูดานลางตูเย็นออกมาแลวใชสกรูนี้ติดตั้งเขากับ
ที่ครอบขาตูเย็น
(ที่ครอบขาตูเย็นจะหอเก็บไวในชองแชเย็น)

ท่ีครอบขาตูเย็น

สกรู
(สกรู 2 ตัว)

ลอเล่ือนติดต้ังตรงดานลางของตูเย็น
• ลอเลอนนี้ชวยใหเคลอนที่ตูเย็นไปมาได

4 เสียบปลั๊กไฟตูเย็นเขากับเตารับที่ไดติดตั้งไวใหถูกตอง

กอนใชงานตูเย็น
• ทําความสะอาดสวนประกอบตางๆ ที่อยูภายในใหสะอาดโดยใชผา
ชุบนํ้าอุน

• หากใชนํ้าสบู ควรใชผาชุบนํ้าเช็ดออกใหหมด

หมายเหตุ

• วางตูเย็นในบริเวณท่ีสามารถเขาถึงปลั๊กไฟได

• ไมควรใหตูเย็นโดนแสงแดดสองโดยตรงและอยาวางไวใกลกับเครอง
ใชไฟฟาที่เปนแหลงกําเนิดความรอน

• อยาวางตูเย็นไวบนพ้ืนดินโดยตรง ควรวางแทนวางท่ีเหมาะสมรอง
ไวใตตูเย็น เชน แผนไม

• หากเสียบปลั๊กไฟขณะท่ีประตูเปดอยู ระบบสัญญาณเตือนเมอเปด
ประตูตูเย็นทิ้งไวจะดังข้ึน ซ่ึงเสียงดังกลาวถือเปนปกติเสียงเตือนดัง
กลาวจะหายไปหลังจากปดประตูแลว

90 มม.
ข้ึนไป

60 มม.
ข้ึนไป

60 มม.
ข้ึนไป

72
8 
มม

.

1,
31

5 
มม

.

760 มม.

ขาต้ังปรับระดับ

1,154 มม.

ลอเล่ือน
SJ-X380GP, SJ-X380T : 2 ลอ
SJ-X410GP, SJ-X410T    : 4 ลอ
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1.  ชั้นวางในชองแชแข็ง

2.   อุปกรณทํานํ้าแข็งแบบถอดได
ควรใชอุปกรณทํานํ้าแข็งดังแสดงในภาพ
ขางตน
วางอุปกรณทํานํ้าแข็งไวในชองแชแข็ง
ตรงสวนใดก็ได

1)   อยาเติมนํ้าลงในถาดน้ีจนลน
มิฉะน้ันนํ้าแข็งจะติดกันเมื่อนํ้าแข็งตัว

2)   เมอเปนนํ้าแข็งแลว ใหหมุนปุมไปตามเข็มนาฬกาเพอใหนํ้า
แข็งลงไปในกลองใสนํ้าแข็ง

หมายเหตุ
• ตรวจสอบใหแนใจวาวางอุปกรณทํานํ้าแข็งใหตรงโดย
ไมเอียงไปดานใดดานหนึ่ง เพ่ือไมใหนํ้าหกออกจากถาดทํา
นํ้าแข็ง

• เพอปองกันไมใหกลองใสนํ้าแข็งชํารุด อยาเทนํ้ามันใสลงใน
กลองดังกลาว หรือใสนํ้าลงไปเพ่ือนําไปแชเปนนํ้าแข็ง

3.  กลองรักษาความสด & ประตู

4.  หลอดไฟตูเย็น
5.  แผงควบคุมการทํางาน
6.  ชั้นวางในตูเย็น (2 ช้ัน)
7.  แผงทําความเย็นไฮบริด

แผงน้ีจะทําความเย็นในชองแชเย็นโดยสงความเย็นมาจากดาน
หลัง ดวยวิธีนี้จึงทําใหอาหารเย็นอยางพอเหมาะโดยไมตอง
สัมผัสกับลมเย็น

8.  ชั้นวางผักผลไม
9.  กลองแชผักผลไม

10.  ขาต้ังปรับระดับได (2 ขา)
11.   ท่ีครอบขาตูเย็น

12.  ขอบยางแมเหล็กซีลประตู (2 ช้ิน)

13.  ชั้นวางของท่ีประตูชองแชแข็ง (2 ช้ิน)

14.  ชั้นวางขนาดเล็กในชองแชเย็น
SJ-X410GP, SJ-X410T : 1 อัน
SJ-X380GP, SJ-X380T : 2 อัน

SJ-X380GP, SJ-X380T

14
14

15.   ชั้นวางในชองแชเย็น
  (เฉพาะรุน SJ-X410GP, SJ-X410T)

16.  ถาดวางไข
17.  ชั้นวางขวด
18.  ชั้นวางของท่ีประตู

หากตองการแชของท่ีมีขนาดใหญไวภายในตูเย็น
• ใหถอดช้ันวางหรือกลองแชเย็นใดก็ไดตามหมายเลข
1, 2, 3, 6, 9 ในภาพดานบน

• จะไมมีผลตอประสิทธิภาพในการทําความเย็น แมวาจะใชงานตูเย็นตาม
เง่ือนไขขางตนแลวก็ตาม

ชุดกําจัดกล่ิน
ตัวทําปฏิกิริยาในการกําจัดกล่ินจะถูกติดตั้งไวตามเสนทางของลมเย็น
จึงไมจําเปนตองเปดใหทํางานและไมตองทําความสะอาด

สวนประกอบของตูเย็น

1

2

3
4
5
6

7
8

9

10 0111

12

13

13

16
14

15

17

18
12

ท่ีกดน้ํา

กลองใสนํ้าแข็ง
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ภาษาไทย

โหมดการทํางานที่สําคัญ รายละเอียดการทํางานดูจากหัวขอ "แผงควบคุมการทํางาน"

ทําความเย็นแบบพิเศษ
แชเยือกแข็งแบบรวดเร็ว
ทําความเย็นแบบรวดเร็ว

ทําความเย็นแบบพิเศษ แชเยือกแข็งแบบรวดเร็ว ทําความเย็นแบบรวดเร็ว

คุณสมบัติ โหมดการทํางานนี้ใชสําหรับ
แชเย็นเคร่ืองดื่มหรืออาหารให
เย็นจัดจนเปนนํ้าแข็ง
หมายเหตุ : อาหารที่มี
ความช้ืนสูงอาจกลายเปน
นํ้าแข็ง

โหมดการทํางานนี้จะเรงเวลา
ในการแชอาหารใหแข็ง

โหมดการทํางานนี้ใชสําหรับแชเย็นเคร่ืองดื่มหรืออาหาร
อยางรวดเร็ว

จุดที่ใชงาน กลองรักษาความสด ชองแชแข็ง ชองแชแข็ง
ขอควรระวัง : หามแชขวดแกว เพราะมีความเส่ียงมากที่
ขวดแกวจะระเบิด

เวลาในการทํางาน 6 ช่ัวโมง *1 2 ช่ัวโมง *1 30 นาที

• โหมดการทํางานนี้จะสิ้นสุดอัตโนมัติ
• ระบบสัญญาณเตือนดังไมหยุด

• โหมดการทํางานนี้จะสิ้นสุดอัตโนมัติ
• ระบบสัญญาณเตือนจะดังข้ึน
การหยุดระบบสัญญาณเตือน*2

กดปุม “Express freezing”

หลังจากส้ินสุดการ
ทํางาน

• ไมจําเปนตองนําเครองดมหรืออาหารออกมาก็ได • นําเครองดมและอาหารออกมาเมอเสียงสัญญาณเตือนดัง
ข้ึน

• หามแชไวในชองแชแข็งนานกวา 30 นาที เครองดมและ
อาหารจะกลายเปนนํ้าแข็ง 

หากไฟฟาขัดของ
ขณะตูเย็นทํางาน

• โหมดการทํางานนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ • โหมดการทํางานนี้จะเร่ิมตนทํางานตอจากสถานะลาสุด
กอนที่ไฟฟาจะขัดของ

*1 ใชเวลานานกวาจะเสร็จสิ้น หากการทํางานทับซอนกับการ
ละลายนํ้าแข็ง โหมดการทํางานนี้จะเร่ิมขึ้นหลังจากละลาย
นํ้าแข็งเสร็จสิ้นแลว

*2  หากไมหยุดสัญญาณเตือน เสียงเตือนจะดังยาวติดตอ
กัน 30 นาที

หมายเหตุ

• ทําความเย็นแบบพิเศษ แชเยือกแข็งแบบรวดเร็ว และทําความเย็น
แบบรวดเร็ว จะใชงานพรอมกันไมไดหากใชงานโหมดใดโหมดหนึ่งอยู

• ไมควรเปดประตูในระหวางที่โหมดการทํางานเหลานี้กําลังทํางานอยู

 พลาสมาคลัสเตอร
(เฉพาะรุน SJ-X380GP, SJ-X410GP)
พลาสมาคลัสเตอรจะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อเสียบปลั๊กตูเย็น

เคร่ืองสรางประจุไฟฟาที่อยูภายในตูเย็นจะปลอยกลุมประจุไฟฟา
เขาไปในชองทําความเย็น โดยกลุมประจุไฟฟาดังกลาวจะประกอบ
ดวยประจุบวกและประจุลบ
กลุมประจุไฟฟานี้จะทําลายเช้ือราตาง ๆ ที่ลอยอยูในอากาศ

หมายเหตุ
• อาจมีกล่ินเกิดข้ึนในตูเย็น โดยกล่ินดังกลาวเปนกล่ินของโอโซนท่ี
เคร่ืองสรางประจุไฟฟาปลอยออกมา ปริมาณของโอโซนจะสลายตัว
ไปอยางรวดเร็วในตูเย็น

เช้ือรา

ชองแชแข็ง

กลองรักษา
ความสด
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แผงควบคุมการทํางาน

เร่ิมตนการทํางาน ยกเลิกการทํางาน

ทําความเย็นแบบ
พิเศษ

กดปุมโหมด
(ปบ)

กดปุมโหมด 
(ปบ)

แชเยือกแข็งแบบ
รวดเร็ว

กดปุมโหมด
(ปบ)

กดปุมโหมด 
(ปบ)

ทําความเย็นแบบ
รวดเร็ว

กดปุมโหมดคางไว 3 วินาที
ข้ึนไป
(ปบ ปบ ปบ)

กดปุมโหมด 
(ปบ)

กะพริบ

หมายเหตุ
• หากตองการใหไฟแสดงสวางข้ึน กดปุม 
“F” หรือ “R”

สวาง

สวาง ปด

ปด

ปด

ปบ ปบ ปบ

การทํางานของโหมดการทํางานท่ีสําคัญ

ระบบสัญญาณเตือนเม่ือเปดประตูตูเย็นทิ้งไว

• เมอเปดประตูตูเย็นทิ้งไวนานกวา 1 นาที เสียงของระบบสัญญาณเตือนเมอเปดประตูตูเย็นทิ้งไว จะดังข้ึน และจะดังซ้ําอีกคร้ังหลังจากเวลาผาน
ไป 1 นาที

• หากเปดประตู* ตูเย็นทิ้งไวนานกวา 3 นาที ระบบสัญญาณเตือนจะสงเสียงเตือนติดตอกัน
• เสียงเตือนดังกลาวจะหายไปหลังจากปดประตูตูเย็นแลว

หากระบบสัญญาณเตือนเม่ือเปดประตูตูเย็นทิ้งไวดังไมหยุด
หากระบบสัญญาณเตือนเมื่อเปดประตูตูเย็นทิ้งไวไมหยุดดังหลังจากปดประตูทั้งหมดแลว แสดงวามีอาการผิดปกติเกิดข้ึน 
ติดตอศูนยบริการชารปเพ่ือตรวจสอบและซอมแซม

วิธีหยุดระบบสัญญาณเตือนเม่ือเปดประตูตูเย็นทิ้งไวชั่วคราว
• กดปุม “R” และ “F” พรอมกันคางไวประมาณ 3 วินาทีข้ึนไป
• ระบบสัญญาณเตือนเมอเปดประตูตูเย็นทิ้งไวจะดังข้ึนอีกคร้ังหลังจากผานไปประมาณ 2 วัน

โหมดการทํางานที่สําคัญ

ปุม ลักษณะการใชงาน คาท่ีต้ังมา
จากโรงงาน

ทําความเย็นแบบพิเศษ

ปด
แชเยือกแข็งแบบรวดเร็ว

ทําความเย็นแบบรวดเร็ว

การควบคุมอุณหภูมิ

ปุม ลักษณะการใชงาน
คาท่ีต้ังมา
จากโรงงาน

ควบคุมอุณหภูมิของ
ช่องแช่เย็น

ควบคุมอุณหภูมิของ
ช่องแช่แข็ง
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ภาษาไทย

การควบคุมอุณหภูมิ
ตูเย็นจะควบคุมอุณหภูมิเองโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม สามารถปรับอุณหภูมิไดตามดานลาง

• เมอกดปุม “F” หรือ “R” ไฟแสดงอุณหภูมิจะเปลี่ยนตามภาพดัง
ตอไปนี้ (3→4→5→1→2→3)

หมายเหตุ
• หลังจากปรับระดับอุณหภูมิแลว ไฟแสดงจะดับลงเมอผานไป
ประมาณ 5 วินาที

• การต้ังคาอุณหภูมิจะยังคงเดิมแมวาไฟฟาจะกลับเขาสูสภาวะปกติ
หลังจากไฟดับแลวก็ตาม

การต้ังคาข้ันสูงของชองแชแข็ง/ชองแชเย็น
อุณหภูมิของชองแชเย็นและชองแชแข็งปรับได 9 ระดับ (ระดับ 1 ~ 9) โดยทํา
ตามขอ a ถึง b

ชองแชแข็ง

a. กดปุม “F” กอน กดปุม "F" คางไวแลวกอนปุม “Express freezing” คาง
ไวประมาณ 3 วินาทีข้ึนไป

ไฟแสดงจะยอนกลับไปเปน "คาที่ตั้งมาจากโรงงาน"
b. กดปุม “F” เพอเปลี่ยนระดับอุณหภูมิ 
ทําตามขั้นตอน a ถึง b หากตองการปรับอุณหภูมิใน 5 ระดับ

ชองแชเย็น

a. กดปุม “R” กอน กดปุม "R" คางไวแลวกอนปุม “Express freezing” 
คางไวประมาณ 3 วินาทีข้ึนไป

ไฟแสดงจะยอนกลับไปเปน "คาที่ตั้งมาจากโรงงาน"
b. กดปุม “R” เพอเปลี่ยนระดับอุณหภูมิ 
ทําตามขั้นตอน a ถึง b หากตองการปรับอุณหภูมิใน 5 ระดับ

ปบ ปบ ปบ

ปบ ปบ ปบ

• เมอกดปุม “F” หรือ “R” ไฟแสดงอุณหภูมิจะเปลี่ยนตาม
ภาพดังตอไปนี้ (5→6→7→8→9→1→2→3→4→5)

 ปิด    สวา่ง    กะพรบิ

ปบ

ระดับ ไฟแสดง

1

2

3

4

5
คาที่ตั้งมาจาก

โรงงาน

6

7

8

9

ระดับ ไฟแสดง

1

2

3
คาที่ตั้งมาจาก

โรงงาน

4

5

ปบ

วิธีตรวจสอบการต้ังคาอุณหภูมิปจจุบัน
เมื่อกดปุม “F” หรือ “R” ไฟแสดงจะสวางข้ึนเพ่ือแสดงระดับ
อุณหภูมิปจจุบัน

ชองแชแข็ง   : กดปุม “F”

ชองแชเย็น    : กดปุม “R”

การต้ังคาชองแชแข็ง/ชองแชเย็น
ชองแชแข็ง

1.  กดปุม “F” 

2.  กดปุม “F” เพอเปลี่ยนระดับอุณหภูมิ

ชองแชเย็น

1.  กดปุม “R”

2.  กดปุม “R” เพอเปลี่ยนระดับอุณหภูมิ
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เขา
ออก

ชองแชแข็ง
• ควรแชแข็งอาหารในปรมิาณทีไ่มมากนกัเพอใหแชแข็งไดรวดเร็ว
• ควรเก็บอาหารไวในภาชนะท่ีปดฝาแนนหนา
• วางอาหารในชองแชโดยกระจายใหสมํ่าเสมอ
• เขียนวันที่เก็บอาหารปดไวบนภาชนะบรรจุเพอควบคุมความสด

ชองแชเย็น
ผักและผลไม
• ผลไมและผัก ควรหอหลวม ๆ ดวยพลาสติก เชน พลาสติกปด
อาหาร ถุง (ไมตองปดปาก) แลวนําไปเก็บในชองแชผักเพ่ือลด
การสูญเสียนํ้าใหเหลือนอยที่สุด

• ผักและผลไมที่เสียงายในอากาศเย็น ไมควรนํามาเก็บในชองแช
เย็น แตควรเก็บไวในที่ที่มีความเย็นแทน

ผลิตภัณฑจากนมและไข
• ผลิตภัณฑจากนมสวนใหญจะมีวันหมดอายุแสดงไวบนบรรจุ
ภัณฑดานนอกซ่ึงจะระบุอุณหภูมิที่เหมาะสมและอายุของอาหารไว

• ไขควรเก็บไวที่ช้ันวางไข

เนื้อ / ปลา / ไก
• ควรใสถาดหรือจานแลวหุมดวยกระดาษหรือพลาสติกคลุมอาหาร
• หากเน้ือ ปลา หรือไกช้ินใหญ ควรวางไวดานในสุดของช้ันวาง
• อาหารที่ปรุงสุกแลวควรหอหุมใหมิดชิดหรือใสกลองภาชนะบรรจุ
อัดลม

คําแนะนําเพ่ือปองกันไมใหเกิดหยดน้ําหรือ
นํ้าแข็งภายในตูเย็น
• ปดประตูใหแนนสนิท หากอาหารคว่ําตกลงมา อาจทําใหเกิดชอง
วางระหวางผนังตูเย็นและประตู ควรนํากลับไปวางบนช้ันวาง

• เปดปดประตูตูเย็นโดยเร็วท่ีสุดเทาที่จะทําได อาจเกิดหยดนํ้า
หรือนํ้าแข็งได หากเปดประตูทิ้งไวเปนเวลานาน หรือเปดปด
ประตูบอยครั้งเกินไป

• ควรบรรจุหรือหอหุมอาหารตาง ๆ ที่จะแชใหเรียบรอย เชน นํา
ใสภาชนะบรรจุอาหาร หรือหอดวยพลาสติกคลุมอาหาร (โดย
เฉพาะอาหารท่ีมีความช้ืนสูง)

คําแนะนําในการเก็บรักษาอาหาร
• วางอาหารไวบนช้ันวางโดยกระจายใหสมํ่ากันเพอใหลมเย็น
หมุนเวียนไดอยางทั่วถึง

• อาหารรอน ควรรอใหเย็นกอน แลวจึงนําไปแชในตูเย็น การนํา
อาหารที่ยังรอนอยูไปแชในตูเย็นจะเปนการเพ่ิมอุณหภูมิภายในตู
เย็นใหสูงข้ึน และอาจทําใหอาหารเนาเสียได

• อยานําอาหารหรือภาชนะบรรจุไปปดก้ันชองลมเขาและออกของ
เสนทางกระจายลมเย็น มิฉะน้ัน อาหารอาจเย็นไมทั่วถึงทั้งตูเย็นได

• อยาวางอาหารหนาทางออกของลมเย็น จะทําใหอาหารเย็นจัดจน
แข็งได

• เพอรักษาอาหารใหมีคุณภาพสดใหมที่สุดโดยเพ่ิมอายุการเก็บรักษาอาหารท่ีเนาเสียไดงายใหยาวนาน ปฏิบัติตามคําแนะนําทั่วไปตอไปนี้เพอ
ใหการเก็บรักษาอาหารยาวนานย่ิงข้ึน

• อาหารมีอายุการเก็บที่จํากัด ดังนั้นจึงควรตรวจสอบวันหมดอายุที่ผูผลิตระบุไว

• ปริมาณการส้ินเปลืองพลังงานของตูเย็นรุนนี้วัดคาตามที่แสดงใน
รูปดานลาง

คําแนะนําในการประหยัดพลังงาน

• ติดตั้งตูเย็นในบริเวณท่ีอากาศถายเทไดดี และเวนที่วางให
เหมาะสมเพ่ือถายเทอากาศ 

• ไมควรใหตูเย็นโดนแสงแดดสองโดยตรงและอยาวางตูเย็นไว
ใกลกับเคร่ืองใชไฟฟาที่เปนแหลงกําเนิดความรอน 

• เปดประตูตูเย็นใหนอยครั้งที่สุดเทาที่จะทําได
• อาหารรอน ควรรอใหเย็นกอน แลวจึงนําไปแชในตูเย็น
• วางอาหารไวบนช้ันวางโดยกระจายใหสมํ่ากันเพอใหลมเย็น
หมุนเวียนไดอยางทั่วถึง

การเก็บรักษาอาหารในตูเย็น

  

  90 มม.

300 มม. 300 มม.

50 มม.
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ภาษาไทย

การดูแลรักษาและทําความสะอาด

ถาดระเหยน้ํา

ขอสําคัญ
ปฏิบัติตามขอแนะนําดานลางเพ่ือปองกันไมใหผิวดานในและ
ชิ้นสวนพลาสติกเกิดรอยราว

• ควรเช็ดคราบน้ํามันจากอาหารท่ีติดอยูบนสวนประกอบท่ีเปน
พลาสติกออกใหสะอาด

• สารเคมีจากผลิตภัณฑในครัวเรือนบางชนิดอาจทําใหเกิดรอยราว
ได ควรใชเพียงนํ้ายาทําความสะอาดชนิดออนโยน (นํ้าสบู) ทําความ
สะอาดเทานั้น

• หากเช็ดนํ้าสบูหรือนํ้ายาทําความสะอาดดังกลาวออกไมหมด อาจ
ทําใหสวนประกอบท่ีเปนพลาสติกเกิดรอยราวได

การทําความสะอาด
• นําสวนประกอบตางๆ (เชน ช้ันวาง) ที่อยูภายในตูเย็นออกจากตู
เย็น ลางดวยน้ําอุนผสมนํ้ายาลางจาน จากนั้นลางออกดวยน้ํา
สะอาดแลวเช็ดใหแหง (เฉพาะช้ันวางผักและผลไมเทานั้นที่ถอด
ออกไมได)

• ทําความสะอาดภายในตูเย็นดวยผานุมชุบนํ้าอุนผสมนํ้ายาลาง
จาน จากนั้นใชนํ้าเย็นลางนํ้ายาลางจานออกใหสะอาดหมดจด

• เช็ดตัวตูภายนอกดวยผานุมทุกคร้ังที่เปอน
• ทําความสะอาดปะเก็นรองขอบประตูชนิดแมเหล็กโดยใช
แปรงสีฟนชุบนํ้าอุนผสมนํ้ายาลางจาน

• เช็ดแผงควบคุมการทํางานโดยใชผาแหง

หมายเหตุ
• ไมควรใชนํ้ายาทําความสะอาดหรือสารละลายทีไ่มไดเจอืจางทําความ
สะอาดตูเย็น (แล็กเกอร, สี, ผงขัดเงา, เบนซิน,นํ้ารอน, ฯลฯ)

• หากถอดปล๊ักไฟออก อยาเสียบปลั๊กในทันที ควรรออยางนอย 5 
นาที แลวจึงเสียบปลั๊กใหม

• ช้ันวางกระจกแตละช้ินมีนํ้าหนักประมาณ 2 กิโลกรัม เมอถอดชั้น
วางกระจกออกจากตูเย็น ควรถือใหแนน

• หามโยนสิ่งของใสเขาไปในตูเย็นหรือกระแทกผนังดานในตูเย็น 
เพราะอาจทําใหผนังตูเย็นเกิดรอยแตกราวหรือยุบได

กอนขนยาย
• เช็ดนํ้าในถาดระเหยน้ํา กอนเช็ด ใหถอดปลั๊กไฟออก ทิ้งไว
ประมาณ 1 ช่ัวโมงข้ึนไป เน่ืองจากอุปกรณของวงจรทําความเย็น
จะมีความรอนสูงมาก (ถาดระเหยน้ําจะอยูดานหลังตูเย็น)

การละลายน้ําแข็งของชุด
ทําความเย็น
• การละลายน้ําแข็งจะทํางานโดยอัตโนมัติดวยระบบประหยัด
พลังงานอันเปนเอกลักษณ (ประมาณวันละคร้ัง) การทํานํ้าแข็งจะ
ใชเวลานานเน่ืองจากอุณหภูมิภายในสูงกวาปกติเล็กนอยระหวาง
ละลายนํ้าแข็ง

หากหลอดไฟภายในตูเย็นเสีย
• ติดตอศูนยบริการชารปเพอเปลี่ยนหลอดไฟ และควรใหชางผูชํานาญ
การดําเนินการเปล่ียนหลอดไฟดังกลาว

การปดเคร่ือง
หากตองการดึงปลั๊กไฟตูเย็นออกเปนระยะเวลานาน ควรปฏิบัติตาม
ข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือลดการเจริญเติบโตของเช้ือรา

1. นําอาหารออกใหหมด
2. ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับ
3. ทําความสะอาดภายในตูเย็นแลวเช็ดใหแหง
4.  แงมประตูตูเย็นเปดทิ้งไวประมาณ 2 - 3 วัน เพ่ือใหภายในตู
เย็นแหงสนิท
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กอนเรียกชางบริการ ควรตรวจสอบตามหัวขอดังตอไปนี้

ปญหา การแกไข

เมื่อแตะดานนอกตูเย็นแลว
รอน 

โดยปกติบริเวณดังกลาวจะรอน ความรอนที่เกิดข้ึนมาจากชองแผงระบายความรอนที่มีไวเพ่ือปองกันไอนํ้าเกาะ
รอบตู

ตูเย็นเสียงดัง เสียงดังตอไปนี้เปนเร่ืองปกติ
• คอมเพรสเซอรสงเสียงดังเมอเร่ิมทํางาน 
-- เมื่อเวลาผานไปสักครู เสียงจะเงียบลง

• คอมเพรสเซอรสงเสียงดังวันละคร้ัง 
-- เสียงจากการทํางานดังกลาวจะเกิดข้ึนทันทีหลังจากการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติของชุดทําความเย็น

• เสียงของเหลวไหลไปมา (เสียงคลายนํ้าไหล เสียงฟู ๆ)
--เสียงดังกลาวเกิดจากสารทําความเย็นที่ไหลอยูในทอ (เสียงอาจดังมากข้ึนเร่ือย ๆ)

• เสียงแตกเปร๊ียะหรือเสียงกรอบแกรบ เสียงลั่นดังเอี๊ยด 
--เสียงดังกลาวเกิดจากการขยายตัวและหดตัวของผนังภายในและสวนประกอบภายใน ขณะที่ตูเย็นกําลัง
ทําความเย็น

เมื่อเกิดหยดนํ้าหรือนํ้าแข็งที่
บริเวณดานในหรือดานนอกตู
เย็น 

อาจเกิดข้ึนจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ใหใชผาเปยกเช็ดเกล็ดนํ้าแข็งและใชผาแหงเช็ดหยดนํ้าใหแหง
• อุณหภูมิภายนอกมีความช้ืนสูง
• เปดปดประตูบอยครั้ง
• นําอาหารที่มีความช้ืนสูงมาแช (ควรหออาหารดังกลาวกอนนํามาแช)
• หยดนํ้าหรือนํ้าแข็งที่บริเวณดานในหรือดานนอกตูเย็นอาจมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับฤดูกาล (ฤดูฝน) และ
อุปนิสัยการใชงานและสภาพแวดลอมของแตละแหง

อาหารในชองแชเย็นเย็นจัดจน
แข็ง

• ตรวจสอบดูวาตูเย็นทํางานเปนเวลานานโดยตั้งคาควบคุมอุณหภูมิชองแชเย็นไวที่ MAX COLDEST หรือไม? 
-- เปล่ียนการควบคุมอุณหภูมิเปนการต้ังคาอื่น

• ตรวจสอบดูวาชองแชเย็นทํางานเปนเวลานานโดยตั้งคาควบคุมอุณหภูมิของแชแข็งไวที่ MAX COLDEST 
หรือไม? 
-- เปล่ียนการควบคุมอุณหภูมิเปนการต้ังคาอื่น

• หากอุณหภูมิภายนอกตํ่า อาหารอาจเย็นจัดจนแข็งได ถึงแมวาจะมีการต้ังอุณหภูมิชองแชเย็นไวที่ MIN แลว
ก็ตาม

เกิดกล่ินไมพึงประสงคภายในตู • หอหุมอาหารที่มีกล่ินแรงใหมิดชิด
• ตัวดูดกล่ินไมสามารถขจัดกล่ินไดทั้งหมด
• ทําความสะอาดภายในตูเย็นเปนประจํา

หากทานยังตองการเรียกศูนยบริการ
โปรดแจงศูนยบริการชารปใกลบานทาน

คําแนะนํากอนติดตอขอรับบริการ
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Household use onlyThank you very much for buying this SHARP product. Before using your SHARP 
refrigerator, please read this operation manual to ensure that you gain the maximum 
benefi t from it.
• This refrigerator is intended for making ice cubes, refrigerating and freezing food.
• This refrigerator is for household use only, with ambient temperature indicated in 

the table. The climate class is specifi ed on the rating plate.
If the refrigerator operates out of range (ambient temperature range) of the climate 
class which is rated for that model, it may not be able to maintain satisfactory 
internal temperatures. If the refrigerator is used at colder temperatures, the 
refrigerator will not be damaged up to a temperature of +5°C.

• The refrigerator should not be subjected to temperatures of -10°C or below for a 
long period of time.

Refrigerant
This refrigerator contains fl ammable refrigerant (R600a: 
isobutane) and insulation blowing gas (cyclopentane). 
Observe the following rules to prevent ignition and 
explosion.

 ■ Do not allow any pointed objects to have contact with 
the refrigeration system. The refrigeration system 
behind and inside the refrigerator contains refrigerant.

 ■ Do not use mechanical devices or other means to 
accelerate the defrosting process. (This refrigerator 
has adopted automatic defrosting system.)

 ■ Do not use electrical appliances inside the refrigerator.
 ■ Do not block the space around the refrigerator.
 ■ Do not use fl ammable sprays, such as spray paint 
near the refrigerator.

 ■ Do not store fl ammable sprays, such as spray paint in 
the refrigerator.

 ■ In the case of failure of the refrigeration system, do 
not touch the wall socket and use open fl ames.
Open the window and let out the air from the room.  
Then ask a service agent approved by SHARP for 
service.

Installation
 ■ Do not install the refrigerator in a damp or wet 
location. It may cause the damage to the insulation 
or electrical leak. Dew may also appear on the outer 
cabinet and it causes rust.

 ■ The refrigerator should be installed fl atly and fi rmly on 
the fl oor.

Power cord, Plug, Socket
Read carefully the following rules to prevent electric 
shock or fi re.

 ■ Connect the power plug into the wall socket fi rmly and 
directly. Do not use an extension cord or adapter plug. 

 ■ Connect the power plug to the socket with the required  
rated voltage. 

 ■ Connect the earth pin to the earth terminal properly.

 ■ Make sure to protect the power cord from being 
damaged during installation or moving. If the power 
plug or cord is loose, do not insert the power plug.

 ■ Do not touch the power plug with wet hands.
 ■ Disconnect from the main electricity supply by 
removing the main plug from the socket. 
Do not remove by pulling the power cord.

 ■ Dust deposited on the power plug may cause fire. 
Wipe it off carefully.

 ■ Pull out the plug if the refrigerator is not used for a 
long time.

 ■ If the fl exible supply cord is damaged, it must be 
replaced by service agent approved by SHARP 
because special cord is required.

In use
 ■ Do not store volatile and flammable materials such 
as ether, petrol, propane gas, aerosol cans, adhesive 
agents and pure alcohol etc. These materials are 
easy to explode.

 ■ Do not store temperature-sensitive products such as 
pharmaceutical products in the refrigerator.
There are high risks of changes in product quality.

 ■ Do not attempt to change or modify this refrigerator. 
This may result in fi re, electric shock or injury.

 ■ Do not place any object on the top of refrigerator.
If the object falls down from the top, it may cause 
injury.

 ■ Do not hit the glass doors hard. Otherwise, they may 
break and cause physical injury.
<Only for SJ-X380GP, SJ-X410GP>

 ■ This appliance can be used by children aged from 8 
years or above and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe 
way or understanding the hazards involved. Children 
shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be done by children without 
supervision.

Climate 
class

Acceptable range of 
ambient temperature

SN +10°C to 32°C

N +16°C to 32°C

ST +16°C to 38°C

T +16°C to 43°C

Safety information
WARNING This means that there are high risks of death or serious injury.

CAUTION This means that there are high risks of material damage or personal injury.

WARNING
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Care and Cleaning
 ■ Unplug the refrigerator fi rst to prevent electric shock.
 ■ Do not splash water directly on the outer cabinet or the 
interior. This may lead to rusting and deterioration of 
the electrical insulation.

Trouble
 ■ If you smell something burning, pull out the power plug 
immediately. Then ask a service agent approved by 
SHARP for service.

 ■ In case of gas leak, ventilate the area by opening 
window. Do not touch the refrigerator or the power 
socket.

Disposal
 ■ Ensure that the refrigerator presents no danger to 
children while being stored until disposal. (e.g. remove 
the door to prevent child entrapment.)

 ■ This refrigerator should be disposed appropriately. 
Take the refrigerator to a professional recycling plant 
for flammable refrigerant and insulation blowing gases.

Transportation
 ■ When you install or move your refrigerator, use curing 
mat to protect the fl oor from being damaged.

 ■ Carry the refrigerator by holding the handles located 
on the rear and the feet of the bottom. If you lift up the 
refrigerator improperly, it may cause injury.

CAUTION

In use
 ■ Do not touch the compressor unit or its peripheral 
parts, as they become extremely hot during operation 
and the metal edges may cause injury.

 ■ Do not touch foods or metal containers in the freezer 
compartment with wet hands. This may cause 
frostbite.

 ■ Do not place bottled drinks and cans in the freezer 
compartment. 
Especially “Express cool” is in operation, there is a 
high risk that glass bottles may burst.

 ■ Do not use other than potable water to make ice 
cubes.

 ■ Do not open or close the door when somebody  put 
a hand near the door. There is a risk that the other 
people may catch their fi ngers in the door.

 ■ Do not put oversized object in the pockets of the door. 
If the object falls down from the pockets, it may cause 
injury.

 ■ Make sure to handle the glass shelves with care to 
install or uninstall. If you drop the glass shelves, it 
may break or cause injury.

Safety information

rear
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1 Keep adequate ventilation space around the 
refrigerator.
• The picture shows the minimum required space 

for installing the refrigerator. The measurement 
condition of energy consumption is conducted 
under a different space dimension. 

• By keeping greater space, the refrigerator may 
consume a less amount of power consumption.

• If use the refrigerator in the smaller space 
dimension than pictured below, it may cause 
temperature rise in the unit, loud noise and failure.

• The space between the rear of the refrigerator 
and the wall should be 50mm or more, and less 
than 75mm. If the space is wider than 75mm, you 
may get injured by touching compressor and its 
peripheral parts which are extremely hot during 
the operation. 

Overall space required in use

Installation Free standing type
　
　

2 Use the two front adjustable feet to place the 
refrigerator fl atly and fi rmly on the fl oor.

3 Remove the 2 screws of the lower part of the cabinet 
and use these screws to set the foot cover. 
(The foot cover is packed inside the refrigerator 
compartment.)

Foot cover

Screw 
(2 screws)

Casters are located on the bottom of the  
refrigerator
• The casters allow the refrigerator to move back and 

forth.

4 Connect the appliance via a correctly installed 
socket.

Before using your refrigerator
• Clean the inside parts with a cloth soaked in warm 

water.
• If you use soapy water to clean, wipe it off thoroughly 

with water.

Note
• Place your refrigerator to access the plug.
• Keep your refrigerator out of direct sunlight and do not 

place next to heat generating appliance.
• Do not place your refrigerator directly on the ground. 

Insert suitable stand such as wooden board under the 
refrigerator.

• When you insert the power plug with the door opened, 
door alarm sounds but it is normal. This sound stops 
after closing the door.

90mm
or more

60mm
or more

60mm
or more

72
8m

m

13
15

 m
m

 760mm

Adjustable foot

1154 mm

Casters
SJ-X380GP, SJ-X380T : 2pcs.
SJ-X410GP, SJ-X410T : 4pcs.
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1. Freezer shelf
2. Movable ice maker

It is highly recommended to use 
this ice maker as shown in the above 
picture.
You can put the ice maker anywhere 
in the freezer compartment.

1) Do not overfi ll the tray with water. 
Otherwise the ice cubes will join
together when frozen.

2) When ice cubes are made, turn
the lever clockwise to put the ice
into the ice cube box.

Note
• Make sure to place the ice maker fl atly not to spill 

out the water from the ice tray. 
• To prevent the ice cube box from being damaged, 

do not pour oil into it or make ice in it.
3. Fresh case & door
4. Refrigerator light
5. Control panel
6. Refrigerator shelves(2 pcs)

7. Hybrid cooling panel
The panel cools the refrigerator compartment 
indirectly from the rear. In this way, food is cooled 
gently without being exposed to cold air flow.

8. Fruit and vegetable shelf
9. Fruit and vegetable crisper

10. Adjustable foot (2 pcs)

11. Foot cover

12. Magnetic door seal (2 pcs)

13. Freezer door pocket (2 pcs)

14. Egg pocket
SJ-X410GP, SJ-X410T : 1 pc
SJ-X380GP, SJ-X380T : 2 pcs

SJ-X380GP, SJ-X380T

14
14

15. Refrigerator pocket (Upper)
(Only for SJ-X410GP, SJ-X410T)

16. Egg holder
17. Bottle pocket
18. Refrigerator pocket (Bottom)

If you wish to store large items within your 
refrigerator
• You may remove any shelves or any pockets 

numbered1,2,3,6,9 in the picture above.
• Cooling performance is not infl uenced even if you use 

the refrigerator in the above situation.

Deodorizing unit
Deodorizing catalyst is installed on the routes of cold air. 
There is no need to operate and clean.

Description

1

2

3
4
5
6

7
8

9

10 0111

12

13

13

16
14

15

17

18
12

Lever

Ice cube box
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Useful modes As for the operations, refer to chapter “Control panel”.

Extra cool
Express freezing 
Express cool

Extra cool Express freezing Express cool
Feature This mode is to cool 

beverages or foods to 
ice-cold.
Note : Food with high-
moisture may freeze.

This mode speeds up 
the time to freeze food.

This mode is to cool beverages or foods quickly.

Point of use Fresh case Freezer compartment Freezer compartment
CAUTION : Do not place glass bottles. There is a 
high risk that they may burst.

Operating time 6 hours *1 2 hours *1 30 minutes
• This mode ends automatically.
• The alarm does not sound.

• This mode ends automatically.
• The alarm sounds.
To stop the alarm *2

Press “Express 
freezing” button.

After the 
operation 
completed

• There is no need for taking beverages or 
foods out.

• Be sure to take the beverages and foods out when 
the alarm sounds.

• If the beverages and foods are left in the freezer 
compartment over approximately 30 minutes, they 
may freeze.

At the time of 
power failure 
during the 
operation

• This mode is automatically cancelled. • This mode is automatically restarted from the 
previous state at the time of re-power.

*1 It may take more time to complete if the operation 
overlaps with defrosting. This mode starts after 
defrosting is completed.

*2  If you do not stop the alarm, it sounds 30 minutes 
continuously.

Note
• Extra cool, Express freezing and Express cool are not 

available at the same time while one of the modes is in 
operation.

• Avoid opening the door as much as possible during the 
operations of these modes.

 Plasmacluster
(Only for SJ-X380GP, SJ-X410GP)
The Plasmacluster automatically starts operating when 
the refrigerator is powered on.

The ionizer inside your refrigerator releases clusters 
of ions, which are collective masses of positive and 
negative ions, into the refrigerator compartment.
These ion clusters inactivate airborne mold fungus.

Note
• There may be a slight odor in the refrigerator. This 

is the smell of ozone generated by the ionizer. The 
amount of ozone is minimum and quickly disappears in 
the refrigerator.

mold 
fungus

Freezer 
compartment

Fresh case
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Control panel

Start operation Cancel operation

Extra cool Press the mode button.
(Beep)

Press the mode button. 
(Beep)

Express 
freezing

Press the mode button.
(Beep)

Press the mode button. 
(Beep)

Express cool Press the mode button for 
3 seconds or more.
(Beep, beep, beep)

Press the mode button. 
(Beep)

Flashing

Note
• If you want to light up the 

indicator, press “F” or “R” button.

Lighting

Lighting Turn off

Turn off

Turn off

Beep beep beep

Operations of useful modes

Door Alarm
• When the refrigerator door is left open for over 1 minute, door alarm sounds once, and again after 1 minute.
• If the door is left open for approx. 3 minutes, the alarm sounds continuously.
• The alarm stops after closing the door.

If the door alarm does not stop
If the door alarm does not stop after closing all doors, it is a defect. 
Contact the SHARP service center for service.

Method of stopping the door alarm temporarily
• Press “R” button and “F” button simultaneously and continuously for 3 seconds or more.
• The door alarm sounds again after approximately 2 days.

Useful modes
Button Meaning Default setting

Extra cool

OFF
Express freezing

Express cool

Controlling temperature
Button Meaning Default setting

Controlling 
temperature 
of Refrigerator 
compartment
Controlling 
temperature of 
Freezer compartment
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Controlling temperature
The refrigerator controls its temperature automatically. However, you can adjust the temperature as below.
How to check the current temperature     
setting
The indicator lights up to show the current temperature 
level by pressing “F” or “R” button.

Freezer compartment  : Press “F” button.
Refrigerator compartment  : Press “R” button.

Setting of Freezer/Refrigerator                 
compartment
Freezer compartment

1. Press “F” button. 

2. Press “F” button to change the temperature level.

Refrigerator compartment

1. Press “R” button. 

2. Press “R” button to change the temperature level.

• Temperature indicator changes as the picture below 
(3→4→5→1→2→3) by pressing “F” or “R” button.

Note
• After adjusting the temperature level, the indicator 

turns off approximately 5 seconds later.
• The temperature setting remains the same even after 

power failure.

Advanced Setting of Freezer/Refrigerator 
compartment
The temperature of refrigerator compartment and freezer 
compartment can be adjusted in 9 levels (level 1 ~ 9) by following 
the steps a to b. 

Freezer compartment

a. Press “F” button fi rst. Hold down “F” button and then press 
“Express freezing” button for 3 seconds or more.

The indicator returns to “Default setting”.

b. Press “F” button to change the temperature level. 

Follow the steps a to b if you want to adjust the temperature in 5 
levels.

Refrigerator compartment

a. Press “R” button fi rst. Hold down “R” button and then press 
“Express freezing” button for 3 seconds or more.

The indicator returns to “Default setting”.

b. Press “R” button to change the temperature level. 

Follow the steps a to b if you want to adjust the temperature in 5 
levels.

Beep beep beep

Beep beep beep

• Temperature indicator changes as the picture 
below (5→6→7→8→9→1→2→3→4→5) by 
pressing “F” or “R” button.

 OFF    Lighting    Flashing

Beep

Beep

Level Indicator

1

2

3

4

5
Default setting

6

7

8

9

Level Indicator

1

2

3
Default setting

4

5
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Freezer
• Freeze small quantities of food at a time in order to 

freeze them quickly.
• Food should be properly sealed  tightly or covered .
• Place food in the freezer evenly.
• Label bags or containers to keep an inventory of 

freezing food.

Refrigerator
Fruit / Vegetables
• Fruit and vegetables should be loosely enclosed in 

a plastic material e.g. wrap, bags (do not seal) and 
placed in the fruit and vegetable crisper to minimize 
moisture loss.

• Fruits and vegetables which are easily effected by low 
temperature should be stored in a cool place except 
for the refrigerator.

Dairy Products & Eggs
• Most dairy products have their best-before date on 

the outer packaging which informs the recommended 
temperature and shelf life of the food.

• Eggs should be stored in the egg holder.

Meats / Fish / Poultry
• Place on a plate or a dish and cover with paper or 

plastic wrap.
• For larger cuts of meat, fish, or poultry, place to the 

rear of the shelves.
• Ensure all cooked food is wrapped securely or placed 

in an airtight container.

Advice for preventing dew or 
frost inside the refrigerator
• Keep the door securely closed. If the food falls down, 

it may cause a gap between the cabinet and the door. 
Move it back to the shelf or the pocket.

• Open and close the door quickly as much as possible. 
Dew or frost may appear if the door is left open for a 
long period of time or opening and closing of the door 
is very often.

• Stored items should be packed or sealed with such 
as food containers or plastic wraps. (Especially food 
with high-moisture)

Advice for storing food
• Evenly place the food on the shelves to allow the 

cooling air to circulate efficiently.
• Hot food should be cooled before storing. Storing hot 

food increases the temperature in the unit and the 
risk of food spoilage.

• Do not block the outlet and inlet of the cool air 
circulating circuit with food or containers; otherwise 
the food is not be evenly cooled throughout the 
refrigerator.

• Do not place food directly in front of cold air outlet. 
This may lead to the food freezing.  

• Ensure that the food is of the freshest possible quality to maximize the storage life of perishable food. The following 
is a general guide to help promote longer food storage.

• Food has a limited storage life. Make sure not to exceed use-by date indicated by manufacturer.

• The amount of energy consumption of this model is 
measured as shown in the picture below.Tips for saving energy

• Install the refrigerator in a well-ventilated area and 
keep the space to ventilate. 

• Keep your refrigerator out of direct sunlight and do 
not place it next to heat generating appliance. 

• Avoid opening the door as much as possible.
• Hot food should be cooled before storing.
• Place the food evenly on the shelves to allow the 

cool air to circulate effi ciently.

Storing food

  

  90 mm

300 mm 300 mm

50 mm
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Care and cleaning

Evaporating pan

Important
Follow the tips below to prevent cracks on the 
inner surfaces and plastic components
• Wipe out food oil adhered to plastic parts.
• Some household chemicals may cause damage, so 

use only diluted washing-up liquid (soapy water).
• If undiluted detergent is used or soapy water is not 

wiped off thoroughly, it may result in cracks of plastic 
parts.

Cleaning
• Remove the accessories (e.g. shelves) from the 

cabinet and the door. Wash them by warm soapy 
dishwashing water. After that, rinse them in clean 
water and dry. (Only fruit and vegetable shelf is not 
removable)

• Clean the inside with a cloth soaked in warm soapy 
dishwashing water. Then, use cold water to wipe off 
soapy water thoroughly.

• Wipe the exterior with a soft cloth each time it gets 
dirty.

• Clean the magnetic door seal with a toothbrush and 
warm soapy dishwashing water.

• Wipe the control panel with a dry cloth.

Note
• Do not use heavy-duty cleansers or solvents (lacquer, 

paint, polishing powder, benzine, boiled water, etc.) 
which may cause damages.

• If you pull out the power plug once, wait 5 minutes at 
least before connecting the power plug again.

• The glass shelves weigh approximately 2 kg each. 
Hold them firmly when remove from the cabinet and 
carry.

• Do not drop objects inside the refrigerator or strike the 
inner wall. This may cause cracks to inner surface.

Before transporting
• Wipe up water in the evaporating pan. Before wiping 

up the water, wait more than 1 hour after pulling out 
the plug because refrigeration cycle equipment is 
extremely hot. (The evaporating pan is located on the 
rear of the product.)

Defrosting of the 
cooling unit
• Defrosting is automatically operated by a unique 

energy saving system. (Approx. once a day.) Ice 
making takes time because the temperature inside 
becomes slightly higher than usual during the 
defrosting. 

When the compartment
light is blown
• Contact the service agent approved by SHARP to 

replace the light. The light is not to be replaced other 
than by qualified service personnel.

Switching off your 
refrigerator
If the refrigerator needs to be switched off for an 
extended period, the following steps should be taken to 
reduce the growth of mold

1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Keep all the doors open slightly for a few days to dry.
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Before calling for service, check the following points.

Problem Solution
The outside of the 
cabinet is hot when 
touched. 

It is normal. This is because of the hot pipe in the cabinet in order to prevent dew 
generation.

Refrigerator makes loud 
noise.

Following sounds are normal.
• The compressor makes loud noise when its operation starts

-- Sound becomes quieter after a while.
• The compressor makes loud noise once a day. 

-- Operating sound is made immediately after automatic defrost operation of the cooling 
unit.

• Sound of flowing fluid (gurgling sound, fizzing sound) 
--It is caused by refrigerant fl owing in pipes(sound may become louder from time to 
time).

• Cracking or crunching sound, squeaking sound 
-- It is caused by expansion and construction of inner walls and internal parts during 
cooling.

Frost or dew appears 
inside or outside the 
refrigerator. 

This may occur in one of the following cases. Use a wet cloth for wiping frost and a dry 
cloth for wiping dew.
• When the ambient humidity is high.
• When the door is frequently opened and closed.
• When food containing plenty of moisture are stored. (Wrapping is required.)
• This phenomenon will appear more or less depending on the season (rainy season, 

season), habits of usage and environmental conditions of each house.
The food in the 
refrigerator compartment 
is frozen.

• Is the refrigerator operated for a long time with refrigerator temperature control set MAX 
COLDEST? 
-- Change the temperature control to the other setting.

• Is the refrigerator operated for a long time with freezer temperature control set MAX 
COLDEST? 
-- Change the temperature control to the other setting.

• If ambient temperature is low, food may freeze even if the refrigerator compartment is set 
MIN.

Odors in the compartment. • Wrapping is required for the foods with strong odors.
• Deodorizing unit cannot remove all odors.
• Clean the inside periodically.

If you still require service
Refer to your nearest service agent approved by SHARP.

Before you call for service
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ขอมูลจําเพาะ
SPECIFICATION

* จากฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ของ กฟผ.

หมายเหตุ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

NOTE
Specification and equipment are subject to change without any obligation on the part
of the manufacture with today’s progressive manufacturing.

รุน / MODEL SJ-X380GP SJ-X380T SJ-X410GP SJ-X410T

แรงดันไฟฟา (โวลต)
Rate Voltage (V~) 220

ความถ่ี (เฮิรต)
Rate Frequency (Hz)

50

กําลังไฟฟาเขา (วัตต)
Power lnput (W)

220

กาซเปาฉนวนความเย็นไวไฟ
Flammable lnsulation Blowing Gas

CYCLO PENTANE (NON CFC 100%)

ชนิดของสารทําความเย็น
Refrigerant

R600a

ปริมาณของสารทําความเย็น (กรัม)
Mass of the Refrigerant (g)

50

ปริมาตรความจุ (ลิตร/คิว)*
Actual storage volume (L/cu.ft.)

375 / 13.3 407 / 14.4

ขนาดภายนอก
Dimension (mm)

กวาง
Width

645 645 645 645

ลึก
Depth

685 685 685 685

สูง
Height

1672 1672 1772 1772

นํ้าหนัก
Weight (kg)

65 61 67 62
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