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

 ■ Do not damage the refrigeration system, such as 
using sharp objects in the freezer. Or cause the 
refrigerant to leak.

 ■ Do not use mechanical devices or other means to 
accelerate the defrosting process.

 ■ Do not use electrical appliances inside the food 
storage compartments of the appliance, unless they 
are of the type recommended by the manufacturer. 

 ■ Keep ventilation openings, in the appliance enclosure 
or in the built-in structure, clear of obstruction.

 ■ Do not use flammable sprays, such as spray paint 
near the refrigerator.

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

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

 ■ 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 place multiple portable socket-outlets or 
portablepower supplies at the rear of the refrigerator.

 ■ Connect the power plug into the wall socket firmly 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.
 ■ 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 flexible supply cord is damaged, it must be 
replaced by service agent approved by SHARP in 
order to avoid a hazard.

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 flatly and firmly on 
the floor.

In use
 ■ Do not store explosive substances such as aerosol 
cans with a flammable propellant in this appliance.

 ■ 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 fire, electric shock or injury.

 ■ Do not place bottled drinks and cans in the freezer 
compartment.

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

 ■ This appliance is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a 
person responsible for their safety.

 ■ Children should be supervised to ensure that they do 
not play with the appliance. 

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.

CAUTION Fire marks means this refrigerator has risk of fire accident.

WARNING

Household use only
Thank 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 benefit 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 specified 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.

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
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Disposal
 ■ Ensure that the refrigerator presents no danger to 
children while being stored until disposal. (e.g. remove 
the magnetic door seals 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 floor from being damaged.

 ■ Carry the refrigerator securely. 
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 use other than potable water to make ice 
cubes

 ■ Do not place bottled drinks and cans in the freezer 
compartment.

 ■ 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 fingers 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.

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.

Care and Cleaning
 ■ Unplug the refrigerator first 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.

■ Do not use the doors to carry the refrigerator.

 ■ Make sure to contact the authorized service center  
before you install or move the refrigerator.

01_TINS-C131CBRZ_EN.indd   201_TINS-C131CBRZ_EN.indd   2 31/1/2566 BE   14:3531/1/2566 BE   14:35



3

Installation Free standing type

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.

2 Use the adjustable foot to place the refrigerator 
flatly and firmly on the floor.

Before using your refrigerator
• Clean the inside parts with a cloth soaked in warm  
 water. 
 If soapy water is used, wipe it off thoroughly  
 with water.
• Remove packing materials (cushion and blue tapes etc.).

Rear clearance
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.

Note
• By keeping greater space, the refrigerator may consume 
 a less amount of power consumption.
• If use the refrigerator in the smaller space dimension
 than figured, it may cause temperature rise in the unit,
 loud noise and failure.
• Do not push the refrigerator against the wall. The wall
 surrounding the refrigerator may get dirty or discolored
 because of the air flow caused by heat radiation.

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 use shipping materials as a stand.
 Place the refrigerator on a hard floor, not directly
 on the earthen floor.  
 In the case of placing the refrigerator on the earthen   
 floor, use an appropriate  base such as a wooden board  
 under the refrigerator.

Overall space required in use

60mm
or more

60mm
or more

90mm
or more

Adjustable
foot

11
13

m
m

980mm

Recommendations
This appliance is intended to be used in household and 
similar applications such as
•  Staff kitchen areas in shops, offices and other working 
 environments;
•  Farm houses and by clients in hotels, motels and other  
 residential type environments;
•  Bed and breakfast type environments;
• Catering and similar non-retail applications.
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Description

1.  Temperature control lever
2.  Freezer shelf
3.  Ice cube maker 
  1)  Do not overfill this 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.
4.  Ice cube box 
  Note 
   To prevent the ice cube box from being damaged, 
   do not pour oil into the box or make ice in it.
5.  Two-way fresh room door

 6. Fresh shelf
 7. Energy saving button
 8. Temperature control knob
 9. LED light
10. Refrigerator shelf
11. Vegetable shelf
12. Vegetable case
13. Adjustable foot
14. Magnetic door seal
15. Freezer door pocket
16. Egg pocket
17. Refrigerator door pocket
18. Bottle pocket
19. Utility pocket

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

If you wish to store large items within 
your refrigerator
• You may remove any shelves or any pockets  
 numbered 2,3,4,6,10,11,12,15,16,17,18,19  
 in the picture above.

• Energy consumption of this model is measured 
 without the ice cube maker and the ice cube box 
 in accordance with the international standards.

15

5

10

11
12

6

13

1
2
3
4

14

16

18

14
19

17

7 8
9

Lever

Ice cube box

Open

Use the space as 
refrigerator room.

Use the space as 
fresh room.

Close

How to open Two-way fresh room door
1) Lift up the door.
2) Insert the door into the frame  
  and push it back to the stopper. 
  It is locked properly.

4 Star Freezer
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Controlling temperature

Note
• The efficiency of power saving depends on the 
 usage environment (controlling temperature, 
 ambient temperature, frequency of opening or 
 closing the door, amount of food).

How to start the operation

Press “Energy saving” button.

How to cancel the operation

Press “Energy saving” button again.

Temp. control lever Temp. 
control knob

Normal

TEMP. CONTROL

In winter
(Colder than
10°C)   

TEMP. CONTROL

• Set to the right.
• Do not set to left side.

Position of
the lever Condition

Left

• Cold air flows into the  
 refrigerator compartment more.
• The refrigerator compartment is 
 cooled well.

Right

• Cold air flows into the freezer 
  compartment more.
• The freezer compartment is  
 cooled well.

Recommended temperature settings are 
shown below.

Lighting

Turn off

Temp. control knob 
(in the refrigerator compartment)
The default setting of this knob is shown in below 
picture.This knob is for adjusting the cooling 
strength of the refrigeration system according to 
the temperature in the refrigerator compartment.
When the knob is turned to “COLDEST” side, 
both compartments (refrigerator compartment 
and freezer compartment) are cooled well. 

Use this mode when you want to switch the 
refrigerator to energy-saving operation.
While this mode is operating, the inside 
temperature of the refrigerator and freezer 
compartment becomes higher than the normal 
operation as follows.

Temp. control lever 
(in the freezer compartment)
Set the lever to the center for normal use. 
This lever is to open or close the air passage to 
the refrigerator compartment.
When the lever is slide to “COLDEST” side, only 
the freezer compartment is cooled well.

Freezer
compartment

Refrigerator
compartment

Under “Energy
saving” mode

Approx.
3°C plus

Approx.
4°C plus

Cancel this mode when you feel the beverages 
are no cooled enough or ice making takes  
longer time.

 Energy saving

TEMP. CONTROL

01_TINS-C131CBRZ_EN.indd   501_TINS-C131CBRZ_EN.indd   5 31/1/2566 BE   14:3531/1/2566 BE   14:35



6

EN
G

LISH

• 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.

Tips for saving energy

Storing food

IN
OUT

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.
• Food with high-moisture should be stored in airtight
 container or sealed tightly.

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

cooling air to circulate ef ficiently.
• Opening the door for long periods can cause 

a significant increase of the temperature in the 
compartments of the appliance.

• Hot foods should be cooled before storing. Storing hot 
foods 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 foods or containers; otherwise 
the foods 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.air to circulate 
efficiently.

Fruit / Vegetables
Fruit and vegetables should be loosely enclosed in a 
plastic material e.g. wrap, bags (do not seal) and placed 
in the vegetable case to minimize moisture loss.

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 foods.

• Eggs should be stored in the Egg pocket.

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.

For best freezing
• Quality of foods should be fresh.
• Freeze small quantities of food at a time in order to 

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

freezing food.

*Notes for fresh food
- Fresh food (securely wrapped) should be stored  
 in limited time to prevent spoilage and badly  
 affecting other stored foods.

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

 ■ The amount of energy consumption of this model is 
measured as shown in the picture below.

 ■ 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 foods should be cooled before storing.
 ■ Place the food evenly on the shelves to allow the 
cool air to circulate efficiently.

90mm

300mm 300mm

50mm Do not place food on shaded area.
This may lead to the food freezing.

Do not place food directly in
front of cold air outlet.
This may lead to the food
freezing.
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Care and cleaning
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
For hygienic reasons, make sure to do following 
things regularly.
■ 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.
■  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.

Defrosting 
Defrosting is automatically operated by a unique energy
saving system.

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.

Note
•  After cleaning, make sure to put the shelves and the 
 cases on original position.
• 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 are heavy to carry. Hold them firmly 
 when you remove the shelves from the cabinet.
•  Do not drop objects inside the refrigerator or strike the 
 inner wall. This may cause cracks to inner surface.
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Before you call for service
Before calling for service, check the following points.

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

It is normal. The hot pipe is in the cabinet in order to prevent dew generation.

When there is refrigerator 
noise.

It is normal for the refrigerator to make the following sounds.
• Loud noise is made by the compressor 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.
• Sound of flowing fluid (gurgling sound, fizzing sound)
 -- Sound of refrigerant flowing in pipes (sound may become louder from time to time).
• Cracking or crunching sound, squeaking sound
 -- Sound produced by expansion and contraction 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 foods containing plenty of moisture are stored. (Wrapping is required.)

The foods in the refrigerator 
compartment freeze.

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

• If ambient temperature is low, foods may freeze even if the the temp. control knob is 
set leftmost position.

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

The refrigerator door is hard 
to open.

The refrigerator door may become hard to open right after closing the freezer door, 
because the air temperature and the pressure inside the refrigerator compartment 
go down. 
Please wait for approximately 10-15 seconds to open the refrigerator door.

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

ตู้้�เย็็นน้�บรรจุุสารทำำาความเย็็นชนิดไวไฟ (R600a: ไอโซบิวเทำน) และก๊๊าซเป่่า

ฉนวนความเย็็น (ไซโคลเพนเทำน)  

ควรป่ฏิิบัตู้ิตู้ามข้�อบังคับดังตู้่อไป่น้�เพ่อป่้องก๊ันไม่ให้�เก๊ิดก๊ารตู้ิดไฟห้รือเก๊ิด

ก๊ารระเบิด

 ■ ห้�ามทำำาให้�ระบบทำำาความเย็็นเส้ย็ห้าย็ เช่น ก๊ารใช�ข้องม้คมข้้ดในช่อง 

แช่แข้็งห้รือทำำาให้�สารทำำาความเย็็นรั�วไห้ลออก๊มา

 ■ ห้�ามใช�เคร่องมือห้รืออุป่ก๊รณ์์ใดๆเพ่อเร่งก๊ารข้จุัดฝ้้านำ�าแข้็ง  

นอก๊เห้นือจุาก๊ทำ้�ผู้้�ทำำาได�ระบุไว�

 ■ ห้�ามนำาเคร่องใช�ไฟฟ้าอ่นใดทำ้�ผู้้�ทำำาไม่ได�แนะนำามาใช�ในช่องเก๊็บรัก๊ษา

อาห้าร เช่น เคร่องป่่�นไอศคร้ม, เคร่องข้จุัดก๊ลิ�นไฟฟ้า

 ■ ในบริเวณ์ทำ้�ตู้ิดตู้ั�งตู้้�เย็็นและตู้้�เย็็นแบบม้ช่องแช่เย็ือก๊แข้็งและผู้นัง 

โดย็รอบตู้�องให้�ม้ก๊ารถ่่าย็เทำข้องอาก๊าศทำ้�ด้และป่ราศจุาก๊สิ�งก๊้ดข้วาง

 ■ อย็่าใช�สเป่รย็์ทำ้�ม้สารไวไฟใก๊ล�ก๊ับตู้้�เย็็น เช่น ส้สเป่รย็์

 ■ ห้าก๊ระบบทำำาความเย็็นไม่ทำำางาน อย็่าสัมผู้ัสเตู้�ารับตู้ิดผู้นังห้รือทำำาให้� 

เก๊ิดป่ระก๊าย็ไฟ เป่ิดห้น�าตู้่างแล�วระบาย็อาก๊าศภาย็ในห้�องออก๊ไป่   

แล�วจุึงป่รึก๊ษาศ้นย็์บริก๊ารชาร์ป่เพ่อตู้รวจุสอบและซ่อมแซม

สาย็ไฟ ปลั๊๊�กไฟ แลั๊ะเตู้�ารั๊บ

ควรอ่านข้�อบังคับดังตู้่อไป่น้�ให้�ละเอ้ย็ดเพ่อป่้องก๊ันไม่ให้�เก๊ิดไฟฟ้าด้ดห้รือ

เก๊ิดไฟไห้ม�

 ■ ในระห้ว่างทำำาก๊ารตู้ิดตู้ั�งห้รือเคลื�อนย็�าย็ตู้้�เย็็น ควรตู้รวจุสอบให้�แน่ใจุว่า

สาย็ไฟไม่เส้ย็ห้าย็ ห้าก๊ป่ลั�ก๊ไฟห้รือสาย็ไฟห้ลวม ห้�ามเส้ย็บป่ลั�ก๊ไฟ 

เด็ดข้าด

 ■ อย็่าวางเตู้�ารับแบบพก๊พาทำ้�ม้ห้ลาย็ช่องห้รือแห้ล่งจุ่าย็ไฟแบบพก๊พาไว�ทำ้�

ด�านห้ลังข้องตู้้�เย็็น

 ■ เส้ย็บป่ลั�ก๊ไฟเข้�าก๊ับเตู้�ารับตู้ิดผู้นังโดย็ตู้รงและเส้ย็บป่ลั�ก๊ไฟให้�แน่น อย็่า

ใช�สาย็ไฟพ่วงตู้่อห้รือป่ลั�ก๊แป่ลงไฟ

 ■ เส้ย็บป่ลั�ก๊ไฟเข้�าก๊ับเตู้�ารับทำ้�ม้แรงดันไฟฟ้าตู้ามพิก๊ัดทำ้�ก๊ำาห้นด

 ■ เชื�อมตู้่อข้าสาย็ดินเข้�าก๊ับข้ั�วสาย็ดินให้�ถ่้ก๊ตู้�อง

 ■ อย็่าจุับป่ลั�ก๊ไฟข้ณ์ะเมื�อเป่ีย็ก๊

 ■ ตู้ัดก๊ารเชื�อมตู้่อจุาก๊แห้ล่งจุ่าย็ไฟห้ลัก๊โดย็ถ่อดป่ลั�ก๊ไฟห้ลัก๊ออก๊จุาก๊เตู้�ารับ 

อย็่าถ่อดโดย็ดึงสาย็ไฟ

 ■ ฝุ้่นละอองทำ้�เก๊าะสะสมอย็้่บนป่ลั�ก๊ไฟอาจุทำำาให้�เก๊ิดไฟไห้ม�ได� ควรเช็ดออก๊

ให้�สะอาด

 ■ ถ่อดป่ลั�ก๊ไฟออก๊ห้าก๊จุะไม่ใช�ตู้้�เย็็นเป่็นเวลานาน

 ■ ห้าก๊สาย็อ่อนจุ่าย็ก๊ำาลังไฟฟ้าเส้ย็ห้าย็ ควรเป่ล้�ย็นสาย็อ่อนจุ่าย็ก๊ำาลังไฟฟ้า

ให้ม่ทำ้�ได�มาตู้รฐานโดย็ช่างผู้้�ชำานาญจุาก๊ศ้นย็์บริก๊ารชาร์ป่เทำ่านั�น

การัตู้ิดตู้๊�ง

 ■ อย็่าตู้ิดตู้ั�งตู้้�เย็็นในบริเวณ์ทำ้�ม้ความชื�นและเป่ีย็ก๊นำ�า เน่องจุาก๊อาจุทำำาให้�

ฉนวนเส่อมคุณ์ภาพห้รือทำำาให้�เก๊ิดไฟฟ้าด้ดได� นอก๊จุาก๊น้�อาจุม้ห้ย็ดนำ�า

ข้นาดเล็ก๊เก๊าะอย็้่ด�านนอก๊ตู้้�เย็็นและทำำาให้�ตู้้�เย็็นเป่็นสนิมได�

 ■ ควรตู้ิดตู้ั�งตู้้�เย็็นให้�มั�นคงและได�ระดับก๊ับพื�น

เมื่่อใช้�งาน

 ■ ไม่ควรเก๊็บสสารทำ้�อาจุระเบิดได� เช่น ก๊ระป่๋องสเป่รย็์ทำ้�บรรจุุสารระเห้ย็

ไวไฟไว�ในตู้้�เย็็น

 ■ อย็่านำาผู้ลิตู้ภัณ์ฑ์์ทำ้�ไวตู้่ออุณ์ห้ภ้มิมาแช่ในตู้้�เย็็น เช่น ผู้ลิตู้ภัณ์ฑ์์ย็า 

เน่องจุาก๊คุณ์ภาพข้องผู้ลิตู้ภัณ์ฑ์์ดังก๊ล่าวม้ความเส้�ย็งส้งทำ้�จุะเก๊ิดก๊าร

เป่ล้�ย็นแป่ลง

 ■ อย็่าป่รับเป่ล้�ย็นห้รือดัดแป่ลงตู้้�เย็็นน้� เน่องจุาก๊อาจุทำำาให้�เก๊ิดไฟไห้ม� 

ไฟฟ้าด้ด ห้รือเก๊ิดก๊ารบาดเจุ็บได�

 ■ อย็่าวางเคร่องด่มทำ้�บรรจุุข้วดห้รือก๊ระป่๋องในช่องแช่แข้็ง

 ■ อย็่าวางวัตู้ถุ่ใดๆ ไว�บนตู้้�เย็็น 

ห้าก๊วัตู้ถุ่ดังก๊ล่าวพลัดตู้ก๊ลงมาจุาก๊ตู้้�เย็็น อาจุทำำาให้�บาดเจุ็บได�

 ■ เคร่องใช�ไฟฟ้าน้�ไม่ม้เจุตู้นาให้�ใช�โดย็บุคคล(รวมถ่ึงเด็ก๊) ทำ้�ด�อย็ความ

สามารถ่ทำางร่างก๊าย็ ทำางป่ระสาทำสัมผู้ัสห้รือจุิตู้ใจุ ห้รือข้าดป่ระสบก๊ารณ์์

และความร้�เว�นแตู้่ว่าจุะได�รับก๊ารควบคุมด้แลห้รือก๊ารสอนเก๊้�ย็วก๊ับก๊าร

ใช�เคร่องใช�ไฟฟ้าโดย็บุคคลทำ้�รับผู้ิดชอบตู้่อความป่ลอดภัย็ข้องบุคคล

เห้ล่านั�น

 ■ เด็ก๊ควรได�รับก๊ารด้แลเพ่อให้�แน่ใจุว่าจุะไม่เล่นเคร่องใช�ไฟฟ้า

ข้�อมื่้ลั๊เพื่่อความื่ปลั๊อดภั๊ย็

คำาเตู้ือน สัญลัก๊ษณ์์น้�ห้มาย็ถ่ึงม้ความเส้�ย็งส้งทำ้�จุะเก๊ิดก๊ารเส้ย็ช้วิตู้ห้รือบาดเจุ็บสาห้ัส

ข้�อควรัรัะว๊ง สัญลัก๊ษณ์์น้�ห้มาย็ถ่ึงม้ความเส้�ย็งส้งทำ้�จุะเก๊ิดความเส้ย็ห้าย็ตู้่อทำรัพย็์สินห้รือเก๊ิดก๊ารบาดเจุ็บส่วนบุคคล

ข้�อควรัรัะว๊ง สัญลัก๊ษณ์์ร้ป่เป่ลวไฟห้มาย็ถ่ึงตู้้�เย็็นเคร่องน้�ม้ความเส้�ย็งทำ้�จุะเก๊ิดอุบัตู้ิเห้ตูุ้ไฟไห้ม�

คำาเตู้ือน

ใช้�ภัาย็ในที่่�พื่๊กอาศั๊ย็เที่่าน๊�น
บริษัทำฯ ข้อข้อบคุณ์อย็่างส้งทำ้�เลือก๊ใช�ผู้ลิตู้ภัณ์ฑ์์ชาร์ป่ ก๊่อนใช�ตู้้�เย็็น โป่รดอ่านค้่มือก๊ารใช�งานน้�ให้�ละเอ้ย็ด  

เพ่อให้�ก๊ารใช�ตู้้�เย็็นน้�เป่็นไป่อย็่างม้ป่ระสิทำธิิภาพส้งสุด

•  ตู้้�เย็็นน้�ม้ไว�สำาห้รับทำำานำ�าแข้็ง ทำำาความเย็็น และแช่แข้็งอาห้าร

•  ตู้้�เย็็นน้�ม้ไว�สำาห้รับใช�งานภาย็ในทำ้�พัก๊อาศัย็เทำ่านั�น โดย็ม้อุณ์ห้ภ้มิแวดล�อมตู้ามทำ้�แสดงไว�ในตู้าราง  

 โดย็ระดับสภาพอาก๊าศได�ระบุไว�ทำ้�ป่้าย็แสดงพิก๊ัด ห้าก๊ตู้้�เย็็นทำำางานไม่ตู้รงตู้ามช่วงข้องระดับสภาพอาก๊าศ  

 (ช่วงข้องอุณ์ห้ภ้มิโดย็รอบ) ซึ�งก๊ำาห้นดไว�สำาห้รับก๊ารทำำางานข้องตู้้�เย็็นรุ่นน้� ก๊ารรัก๊ษาอุณ์ห้ภ้มิภาย็ในข้อง 

 ตู้้�เย็็นอาจุไม่ม้ป่ระสิทำธิิภาพ ห้าก๊ใช�ตู้้�เย็็นโดย็ม้อุณ์ห้ภ้มิโดย็รอบเย็็นก๊ว่าช่วงข้องระดับสภาพอาก๊าศทำ้�ระบุไว�  

 ตู้้�เย็็นน้�จุะไม่ได�รับความเส้ย็ห้าย็จุนถ่ึงอุณ์ห้ภ้มิ +5°C

•  ตู้้�เย็็นน้�ไม่ควรถ่้ก๊ตู้ิดตู้ั�งในสภาพแวดล�อมทำ้�ม้อุณ์ห้ภ้มิ -10°C ห้รือตู้ำ�าก๊ว่าเป่็นเวลานาน

รัะด๊บสภัาพื่อากาศั
ช้่วงข้องอุณหภั้มื่ิโดย็

รัอบที่่�ใช้�งานได�

SN +10°C ถ่ึง 32°C

N +16°C ถ่ึง 32°C

ST +16°C ถ่ึง 38°C

T +16°C ถ่ึง 43°C
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การัที่ิ�ง

 ■ ตู้รวจุสอบให้�แน่ใจุว่าตู้้�เย็็นไม่อย็้่ในลัก๊ษณ์ะทำ้�เป่็นอันตู้ราย็ตู้่อเด็ก๊เม่อจุัด

เก๊็บไว�เพ่อทำิ�ง (เช่น ถ่อดย็างรองป่ระตู้้ตู้้�เย็็นออก๊เพ่อป่้องก๊ัน ไม่ให้�เด็ก๊

เป่ิดตู้้�เย็็นเล่นและถ่้ก๊ข้ังไว�ในตู้้�เย็็น)

 ■ ควรทำิ�งตู้้�เย็็นน้�อย็่างถ่้ก๊ตู้�อง นำาตู้้�เย็็นน้�ไป่ย็ังสถ่านทำ้�ร้ไซเคิลทำ้�ม้ความ

ชำานาญเพ่อคัดแย็ก๊สารทำำาความเย็็นและก๊๊าซฉนวนเป่่าความเย็็นทำ้�ตู้ิดไฟ

ง่าย็

การัข้นย็�าย็

 ■ เม่อตู้ิดตู้ั�งห้รือเคล่อนย็�าย็ตู้้�เย็็น ควรใช�ผู้�ารองเพ่อป่้องก๊ันไม่ให้�พื�นเป่็น

รอย็ข้้ดข้่วน

 ■ จุับตู้้�เย็็นให้�แน่น 

ห้าก๊ย็ก๊ตู้้�เย็็นไม่ถ่้ก๊ตู้�อง อาจุทำำาให้�บาดเจุ็บได�

ข้�อควรัรัะว๊ง

เมื่่อใช้�งาน

 ■ อย็่าสัมผู้ัสชุดคอมเพรสเซอร์ห้รือชิ�นส่วนรอบข้�างข้องคอมเพรสเซอร์ 

เน่องจุาก๊ชิ�นส่วนดังก๊ล่าวม้ความร�อนส้ง และอาจุโดนข้อบโลห้ะบาดได�

 ■ อย็่าสัมผู้ัสอาห้ารห้รือภาชนะโลห้ะในช่องแช่แข้็งข้ณ์ะมือเป่ีย็ก๊ เน่องจุาก๊

เนื�อเย็่ออาจุถ่้ก๊ทำำาลาย็เพราะความเย็็นจุัด

 ■ อย็่าใช�นำ�าป่ระเภทำอ่นมาแช่ทำำานำ�าแข้็ง นอก๊เห้นือจุาก๊นำ�าด่ม

 ■ อย็่าวางเคร่องด่มทำ้�บรรจุุข้วดห้รือก๊ระป่๋องในช่องแช่แข้็ง

 ■ อย็่าเป่ิดห้รือป่ิดป่ระตู้้ตู้้�เย็็นเม่อม้คนวางมือไว�ใก๊ล�ป่ระตู้้ เน่องจุาก๊ม้ความ

เส้�ย็งทำ้�นิ�วมือข้องบุคคลดังก๊ล่าวจุะตู้ิดอย็้่ในป่ระตู้้

 ■ ห้�ามนำาวัตู้ถุ่ข้นาดให้ญ่เก๊ินไป่ใส่ลงในช่องป่ระตู้้ ห้าก๊วัตู้ถุ่ดังก๊ล่าวพลัด

ตู้ก๊ลงมาจุาก๊ช่องดังก๊ล่าว อาจุทำำาให้�บาดเจุ็บได�

 ■ ให้�แน่ใจุว่าห้ย็ิบจุับชั�นวางทำ้�เป่็นก๊ระจุก๊อย็่างระมัดระวังในก๊ารตู้ิดตู้ั�งห้รือ

ถ่อดออก๊ ห้าก๊ทำำาชั�นวางก๊ระจุก๊ห้ล่น อาจุทำำาให้�แตู้ก๊เส้ย็ห้าย็ห้รือเก๊ิดก๊าร

บาดเจุ็บได�

ปัญหาที่่�อาจเกิดข้้�น

 ■ ห้าก๊ได�ก๊ลิ�นเห้ม็นไห้ม� ควรดึงป่ลั�ก๊ไฟออก๊โดย็ทำันทำ้ แล�วจุึงป่รึก๊ษาศ้นย็์

บริก๊ารชาร์ป่เพ่อตู้รวจุสอบและซ่อมแซม

 ■ ห้าก๊แก๊๊สรั�ว ให้�เป่ิดห้น�าตู้่างเพ่อถ่่าย็เทำอาก๊าศในพื�นทำ้�ดังก๊ล่าว อย็่าสัมผู้ัส

ตู้้�เย็็นห้รือเตู้�ารับ

การัด้แลั๊รั๊กษาแลั๊ะที่ำาความื่สะอาด

 ■ ถ่อดป่ลั�ก๊ตู้้�เย็็นออก๊ก๊่อนทำุก๊ครั�งเพ่อป่้องก๊ันไม่ให้�ถ่้ก๊ไฟฟ้าด้ด

 ■ อย็่าฉ้ดพ่นนำ�าใส่ด�านนอก๊ห้รือด�านในข้องตู้้�เย็็นโดย็ตู้รง เน่องจุาก๊อาจุ

ทำำาให้�เก๊ิดสนิมห้รือทำำาให้�ฉนวนไฟฟ้าเส่อมคุณ์ภาพได�

 ■ ห้�ามใช�ป่ระตู้้ในก๊ารย็ก๊ตู้้�เย็็น

 ■ ให้�แน่ใจุว่าได�ตู้ิดตู้่อศ้นย็์บริก๊ารชาร์ป่ก๊่อนตู้ิดตู้ั�งห้รือเคล่อนย็�าย็ตู้้�เย็็น
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การัตู้ิดตู้๊�ง ชนิดตู้ิดตู้ั�งบนพื�น

1 ควรเว�นพื�นทำ้�ว่างสำาห้รับถ่่าย็เทำอาก๊าศโดย็รอบตู้้�เย็็นให้�เพ้ย็งพอ 

ภาพแสดงพื�นทำ้�ว่างทำ้�ตู้�องเว�นไว�ข้ั�นตู้ำ�าสำาห้รับตู้ิดตู้ั�งตู้้�เย็็น เง่อนไข้ก๊ารวัด

ก๊ารสิ�นเป่ลืองพลังงานจุะก๊ระทำำาภาย็ใตู้�ข้นาดพื�นทำ้�ทำ้�ตู้่างก๊ัน

2 ใช�ข้าตู้ั�งป่รับระดับวางตู้้�เย็็นให้�มั�นคงและได�ระดับก๊ับพื�น

ก่อนใช้�งานตู้้�เย็็น

• ทำำาความสะอาดส่วนป่ระก๊อบตู้่างๆ ทำ้�อย็้่ภาย็ในให้�สะอาดโดย็ใช�ผู้�าชุบ 

 นำ�าอุ่น ห้าก๊ใช�นำ�าสบ้่ ควรเช็ดออก๊ให้�สะอาดห้มดจุดด�วย็นำ�าสะอาด

• ให้�นำาวัสดุทำ้�ใช�ผู้ลิตู้บรรจุุภัณ์ฑ์์ออก๊ (โฟมก๊ันก๊ระแทำก๊และเทำป่ก๊าว)

พื่ื�นที่่�ว่างด�านหลั๊๊ง

พื�นทำ้�ว่างระห้ว่างด�านห้ลังข้องตู้้�เย็็นและผู้นังควรม้ระย็ะห้่างตู้ั�งแตู้่ 50 มม. 

ข้ึ�นไป่ แตู้่ไม่เก๊ิน 75 มม.

ห้าก๊พื�นทำ้�ว่างม้ระย็ะห้่างมาก๊ก๊ว่า 75 มม. อาจุบาดเจุ็บจุาก๊ก๊ารสัมผู้ัส

คอมเพรสเซอร์ห้รือชิ�นส่วนรอบข้�างข้องคอมเพรสเซอร์ซึ�งม้ความร�อนส้งใน

ระห้ว่างก๊ารทำำางานได�

หมื่าย็เหตูุ้

• ก๊ารเว�นพื�นทำ้�ว่างไว�มาก๊ จุะช่วย็ให้�ตู้้�เย็็นใช�พลังงานน�อย็ลง

• ห้าก๊ใช�งานตู้้�เย็็นในพื�นทำ้�ว่างน�อย็ก๊ว่าทำ้�แสดงไว� อุณ์ห้ภ้มิในตู้้�เย็็นจุะส้งข้ึ�น  

 เส้ย็งจุาก๊ก๊ารทำำางานจุะดังย็ิ�งข้ึ�น และตู้้�เย็็นอาจุไม่ทำำางานได�

• อย็่าวางตู้้�เย็็นชิดผู้นัง ผู้นังรอบตู้้�เย็็นอาจุเก๊ิดคราบสก๊ป่รก๊ห้รือส้อาจุซ้ดได�  

 เน่องจุาก๊ก๊ระแสลมทำ้�เก๊ิดจุาก๊ก๊ารแผู้่รังส้ความร�อน

หมื่าย็เหตูุ้

• วางตู้้�เย็็นในบริเวณ์ทำ้�สามารถ่เข้�าถ่ึงป่ลั�ก๊ไฟได�

• ไม่ควรให้�ตู้้�เย็็นโดนแสงแดดส่องโดย็ตู้รงและอย็่าวางไว�ใก๊ล�ก๊ับเคร่องใช� 

 ไฟฟ้าทำ้�เป่็นแห้ล่งก๊ำาเนิดความร�อน

• ห้�ามนำาวัสดุทำ้�ใช�ในก๊ารข้นส่งเป่็นแทำ่นย็ืน

 วางตู้้�เย็็นบนพื�นทำ้�ม้ความมั�นคง และห้�ามวางตู้้�เย็็นบนพื�นดินโดย็ตู้รง

 ในก๊รณ์้ทำ้�จุำาเป่็นตู้�องวางตู้้�เย็็นบนพื�นดิน โป่รดวางตู้้�เย็็นบนฐานทำ้�ม้ 

 ความเห้มาะสม เช่นวางตู้้�เย็็นบนแผู้่นไม�อัด

พื่ื�นที่่�ว่างที่๊�งหมื่ดที่่�ตู้�องเว�นไว�เมื่่อใช้�งาน

60 มม.

ข้ึ�นไป่

60 มม.

ข้ึ�นไป่

60 มม.

ข้ึ�นไป่

ข้าตู้ั�งป่รับระดับ

1
1
1
3
 
ม
ม
.

980 มม.

คำาแนะนำา

ตู้้�เย็็นและตู้้�เย็็นแบบม้ช่องแช่เย็ือก๊แข้็งทำ้�ม้เจุตู้นาให้�ใช�งานภาย็ในบ�านและ

ทำ้�คล�าย็ก๊ัน เช่น

• พื�นทำ้�ป่ระก๊อบอาห้ารข้องพนัก๊งานภาย็ในร�านค�าสำานัก๊งาน  

 ห้รือภาวะแวดล�อมก๊ารทำำางานอ่น

• ฟาร์มและล้ก๊ค�าข้องโรงแรม และทำ้�อย็้่อาศัย็อ่น

• สภาวะแวดล�อมทำ้�เป่็นห้�องนอนและห้�องอาห้าร

• ก๊ารจุัดงานเล้�ย็งและทำ้�คล�าย็ก๊ัน
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ส่วนปรัะกอบข้องตู้้�เย็็น

1.  ปุ�มื่ควบคุมื่อุณหภั้มื่ิ

2.  ช้๊�นวางในช้่องแช้่แข้็ง

3.  ถาดที่ำานำ�าแข้็ง 

  1)  อย็่าเตู้ิมนำ�าลงในถ่าดน้�จุนล�น  

   มิฉะนั�นนำ�าแข้็งจุะตู้ิดก๊ันเมื�อนำ�าแข้็งตู้ัว 

  2) เมื�อเป่็นนำ�าแข้็งแล�ว ให้�ห้มุนปุ่่มไป่ตู้าม 

   เข้็มนาฬิิก๊าเพื�อใส่นำ�าแข้็งลงไป่ 

   ในก๊ล่องใส่นำ�าแข้็ง

4.  กลั๊่องใส่นำ�าแข้็ง 

  หมื่าย็เหตู้ ุ

   เพ่อป่้องก๊ันไม่ให้�ก๊ล่องใส่นำ�าแข้็งเส้ย็ห้าย็ ห้�ามทำำานำ�าแข้็งในก๊ล่องใส่นำ�าแข้็ง 

   ห้รือนำาก๊ล่องใส่นำ�าแข้็งไป่ใส่นำ�ามัน

5.  ปรัะตู้้ช้่องแช้่รั๊กษาความื่สดแบบสองที่ิศัที่าง

เป่ิด

ใช�พื�นทำ้�ว่างเป่็นช่องแช่เย็็น ใช�พื�นทำ้�ว่างเป่็นช่องแช่

รัก๊ษาความสด

ป่ิด

 6. ช้๊�นวางรั๊กษาความื่สด

 7. ปุ�มื่โหมื่ดปรัะหย็๊ดพื่ลั๊๊งงาน

 8. ปุ�มื่ควบคุมื่อุณหภั้มื่ิ

 9. ไฟ LED

10. ช้๊�นวางแช้่เย็็น

11. ช้๊�นวางข้องบนกลั๊่องใส่ผั๊ก

12. กลั๊่องใส่ผั๊ก

13. ข้าตู้๊�งปรั๊บรัะด๊บ

14. ย็างรัองข้อบปรัะตู้้ช้นิดแมื่่เหลั๊็ก

15. ช้๊�นวางข้องที่่�ปรัะตู้้ช้่องแช้่แข้็ง

16. ถาดวางไข้่

17. ช้๊�นวางข้องที่่�ปรัะตู้้ช้่องแช้่เย็็น

18. ช้๊�นวางข้วด

19. ช้๊�นวางอเนกปรัะสงค์

ชุ้ดกำาจ๊ดกลั๊ิ�น

ตู้ัวทำำาป่ฏิิก๊ิริย็าในก๊ารก๊ำาจุัดก๊ลิ�นจุะถ่้ก๊ตู้ิดตู้ั�งไว�ตู้ามเส�นทำางข้องลมเย็็น 

จุึงไม่จุำาเป่็นตู้�องเป่ิดให้�ทำำางานและไม่ตู้�องทำำาความสะอาด

หากตู้�องการัแช้่ข้องที่่�มื่่ข้นาดใหญ่ไว�ภัาย็ในตู้้�เย็็น

• คุณ์สามารถ่ถ่อดชั�นวางห้รือช่องวางห้มาย็เลข้  

 2,3,4,6,10,11,12,15,16,17,18,19 ตู้ามภาพด�านบน

• ก๊ารสิ�นเป่ลืองพลังงานข้องตู้้�เย็็นรุ่นน้�วัดค่าโดย็ไม่ม้ถ่าดทำำานำ�าแข้็งและ 

 ก๊ล่องใส่นำ�าแข้็ง ซึ�งเป่็นไป่ตู้ามมาตู้รฐานสาก๊ล

วิธี่เปิดปรัะตู้้ข้องช้่องแช้่รั๊กษาความื่สดแบบสองที่ิศัที่าง

1)  ย็ก๊ป่ระตู้้ข้ึ�น

2)  สอดป่ระตู้้เข้�าไป่ในก๊รอบแล�วดันก๊ลับเข้�าไป่จุนถ่ึงตู้ัวก๊ั�น 

  ป่ระตู้้จุะล็อคลงอย็่างสมบ้รณ์์

15

5

10

11
12

6

13

1
2
3
4

14

16

18

14
19

17

7 8
9

ก�านโย็ก

กลั๊่องใส่นำ�าแข้็ง

ช่องแช่เย็ือก๊แข้็ง 4 ดาว
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การัควบคุมื่อุณหภั้มื่ิ

หมื่าย็เหตูุ้

• ป่ระสิทำธิิภาพข้องก๊ารป่ระห้ย็ัดพลังงานข้ึ�นอย็้่ก๊ับ

 สภาพแวดล�อมในก๊ารใช�งาน (ก๊ารควบคุมอุณ์ห้ภ้มิ,

 อุณ์ห้ภ้มิโดย็รอบ, ความถ่้�ในก๊ารเป่ิดห้รือป่ิดป่ระตู้้, 

 ป่ริมาณ์อาห้าร)

วิธี่เปิดการัที่ำางาน

ก๊ดปุ่�ม “โห้มดป่ระห้ย็ัดพลังงาน”

วิธี่ย็กเลั๊ิกการัที่ำางาน

ก๊ดปุ่�ม “โห้มดป่ระห้ย็ัดพลังงาน” อ้ก๊ครั�ง

คันโย็ก๊ควบคุมอุณ์ห้ภ้มิ
ปุ่่มควบคุม

อุณ์ห้ภ้มิ

ป่ก๊ตู้ิ

TEMP. CONTROL

ในฤด้ห้นาว

(เย็็นก๊ว่า 10°C)

  

TEMP. CONTROL

• ตู้ั�งค่าไป่ย็ังด�านข้วา

• อย็่าตู้ั�งค่าไป่ย็ังด�านซ�าย็

ตู้ำาแห้น่งข้อง

คันโย็ก๊
เง่อนไข้

ซ�าย็
• ลมเย็็นจุะไห้ลเข้�าไป่ในช้่องแช้่เย็็นมาก๊ข้ึ�น

• ช้่องแช้่เย็็นจุะเย็็นเตู้็มทำ้�

ข้วา
• ลมเย็็นจุะไห้ลเข้�าไป่ในช้่องแช้่แข้็งมาก๊ข้ึ�น

• ช้่องแช้่แข้็งจุะเย็็นเตู้็มทำ้�

การัตู้๊�งค่าอุณหภั้มื่ิที่่�เหมื่าะสมื่ควรัเป็นไปตู้ามื่ที่่�แสดงไว�ด�านลั๊่าง

สว่าง

ป่ิด

ปุ�มื่ควบคุมื่อุณหภั้มื่ ิ

(ในช้่องแช้่เย็็น)

ก๊ารตู้ั�งค่าจุาก๊ทำางโรงงานข้องล้ก๊บิดควบคุมอุณ์ห้ภ้มินั�นแสดง

ไว�ในร้ป่ป่ระก๊อบด�านล่างน้� ล้ก๊บิดควบคุมอุณ์ห้ภ้มิน้�ไว�ใช�สำาห้รับ

ป่รับระดับความเย็็นข้องระบบทำำาความเย็็นตู้ามอุณ์ห้ภ้มิภาย็ใน

ช่องแช่เย็็น

เมื�อล้ก๊บิดควบคุมอุณ์ห้ภ้มินั�นบิดไป่ทำ้�ด�าน “ระดับความเย็็นทำ้�สุด” 

(ช่องทำำาความเย็็นและช่องแช่แข้็ง) ช่องแช่ทำั�งค้่จุะได�รับความ

ความเย็็น 

ใช�โห้มดน้�เมื�อตู้�องก๊ารเป่ล้�ย็นตู้้�เย็็นให้�ทำำางานด�วย็ก๊ารป่ระห้ย็ัด

พลังงาน ข้ณ์ะทำ้�โห้มดน้�ก๊ำาลังทำำางาน อุณ์ห้ภ้มิด�านในข้องตู้้�เย็็น

และช่องแช่แข้็งจุะส้งข้ึ�นก๊ว่าก๊ารทำำางานป่ก๊ตู้ิ ดังน้�

ค๊นโย็กควบคุมื่อุณหภั้มื่ ิ

(ในช้่องแช้่แข้็ง)

ป่รับคันโย็ก๊ไป่ตู้รงก๊ลางเพื�อก๊ารใช�งานตู้ามป่ก๊ตู้ิ 

คันโย็ก๊น้�ใช�เป่ิดห้รือป่ิดทำางเดินอาก๊าศไป่ย็ังช่องแช่เย็็น

เมื�อโย็ก๊คันโย็ก๊ไป่ย็ังด�าน “ระดับความเย็็นทำ้�สุด” ความเย็็นจุะส่ง

ไป่ย็ังห้�องแช่แข้็งเทำ่านั�น

ช่องแช่แข้็ง ช่องแช่เย็็น

ในโห้มด "ป่ระห้ย็ัด

พลังงาน"

บวก๊ 3°C โดย็

ป่ระมาณ์

บวก๊ 4°C โดย็

ป่ระมาณ์

ย็ก๊เลิก๊โห้มดน้�เมื�อเห้็นว่าเครื�องดื�มไม่เย็็นพอห้รือก๊ารทำำานำ�าแข้็ง

ใช�เวลานานมาก๊ข้ึ�น

 โหมื่ดปรัะหย็๊ดพื่ลั๊๊งงาน

TEMP. CONTROL
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• เพ่อรัก๊ษาอาห้ารให้�ม้คุณ์ภาพสดให้ม่ทำ้�สุดโดย็เพิ�มอาย็ุในก๊ารจุัดเก๊็บอาห้ารทำ้�เน่าเส้ย็ได�ง่าย็ให้�นานทำ้�สุด ตู้่อไป่น้�เป่็นคำาแนะนำาทำั�วไป่เพ่อช่วย็ให้� 

ก๊ารเก๊็บรัก๊ษาอาห้ารย็าวนานย็ิ�งข้ึ�น

• อาห้ารม้อาย็ุในก๊ารเก๊็บรัก๊ษาทำ้�จุำาก๊ัด ควรตู้รวจุสอบให้�แน่ใจุว่า ผู้้�ใช�บริโภคภาย็ในเวลาทำ้�ก๊ำาห้นดโดย็ผู้้�ผู้ลิตู้

การัเก็บอาหารัในตู้้�เย็็น

เข้�า

ออก

คำาแนะนำาเพื่่อป้องก๊นไมื่่ให�เกิดหย็ดนำ�าหรัือนำ�าแข้็ง

ภัาย็ในตู้้�เย็็น

• ป่ิดป่ระตู้้ให้�แน่นสนิทำ ห้าก๊อาห้ารควำ�าลง อาจุทำำาให้�เก๊ิดช่องว่างระห้ว่าง 

 ผู้นังตู้้�เย็็นและป่ระตู้้ ควรนำาก๊ลับไป่วางบนชั�นวาง

• อาห้ารทำ้�ม้ความชื�นส้งควรเก๊็บไว�ในภาชนะบรรจุุอัดลมห้รือป่ิดฝ้าให้�แน่น

 

คำาแนะนำาในการัเก็บรั๊กษาอาหารั

•  วางอาห้ารไว�บนชั�นวางโดย็ก๊ระจุาย็สมำ�าเสมอก๊ันเพ่อให้�ลมเย็็นห้มุนเว้ย็น 

 ได�อย็่างทำั�วถ่ึง

•  ก๊ารเป่ิดป่ระตู้้ตู้้�เย็็นทำิ�งไว�เป่็นเวลานานนั�นเป่็นสาเห้ตูุ้ให้�อุณ์ห้ภ้มิใน 

 ห้�องแช่นั�นส้งข้ึ�น

•  อาห้ารร�อน ควรรอให้�เย็็นก๊่อน แล�วจุึงนำาไป่แช่ในตู้้�เย็็น ก๊ารนำาอาห้ารทำ้� 

 ย็ังร�อนอย็้่ไป่แช่ในตู้้�เย็็นจุะเป่็นก๊ารเพิ�มอุณ์ห้ภ้มิภาย็ในตู้้�เย็็นให้�ส้งข้ึ�น  

 และอาจุทำำาให้�อาห้ารเน่าเส้ย็ได�

•  อย็่านำาอาห้ารห้รือภาชนะบรรจุุไป่ป่ิดก๊ั�นช่องลมเข้�าและออก๊ข้องเส�นทำาง 

 ก๊ระจุาย็ลมเย็็น มิฉะนั�น อาห้ารอาจุเย็็นไม่ทำั�วถ่ึงทำั�งตู้้�เย็็นได�

•  อย็่าวางอาห้ารห้น�าทำางออก๊ข้องลมเย็็น เพราะจุะทำำาให้�อาห้ารเย็็นจุัด 

 จุนแข้็งได�

ผัลั๊ไมื่�/ผั๊ก

ผู้ลไม�และผู้ัก๊ ควรห้่อห้ลวมๆ ด�วย็พลาสตู้ิก๊ เช่น พลาสตู้ิก๊ป่ิดอาห้าร ห้รือถุ่ง 

(ไม่ตู้�องป่ิดป่าก๊) แล�วนำาไป่เก๊็บในช่องแช่ผู้ัก๊เพ่อลดก๊ารส้ญเส้ย็นำ�าให้�เห้ลือ

น�อย็ทำ้�สุด

ผัลั๊ิตู้ภั๊ณฑ์์จากนมื่แลั๊ะไข้่

•  ผู้ลิตู้ภัณ์ฑ์์จุาก๊นมส่วนให้ญ่จุะม้วันห้มดอาย็ุแสดงไว�บนบรรจุุภัณ์ฑ์์ 

 ด�านนอก๊ซึ�งจุะระบุอุณ์ห้ภ้มิทำ้�เห้มาะสมและอาย็ุข้องอาห้ารไว�

•  ไข้่ควรเก๊็บไว�ทำ้�ชั�นวางไข้่

เนื�อ / ปลั๊า / ไก่

•  ควรใส่ถ่าดห้รือจุานแล�วหุ้�มด�วย็ก๊ระดาษห้รือพลาสตู้ิก๊คลุมอาห้าร

•  ห้าก๊เนื�อ ป่ลา ห้รือไก๊่ชิ�นให้ญ่ ควรวางไว�ด�านในสุดข้องชั�นวาง

•  อาห้ารทำ้�ป่รุงสุก๊แล�วควรห้่อหุ้�มให้�มิดชิดห้รือใส่ก๊ล่องภาชนะบรรจุุอัดลม

เพื่่อให�การัแช้่แข้็งมื่่ปรัะสิที่ธีิภัาพื่

•  ควรเลือก๊อาห้ารทำ้�สดและสะอาด

•  ควรแช่แข็้งอาห้ารในป่ริมาณ์ทำ้�ไม่มาก๊นัก๊เพ่อให้�แช่แข้็งได�รวดเร็ว

•  ควรเก๊็บอาห้ารไว�ในภาชนะทำ้�ป่ิดฝ้าแน่นห้นา

•  วางอาห้ารในช่องแช่โดย็ก๊ระจุาย็สมำ�าเสมอกั๊น

•  เข้้ย็นวันทำ้�เก๊็บอาห้ารป่ิดไว�บนภาชนะบรรจุุเพ่อควบคุมความสด

* หมายเหตุุสำำาหรัับการัเก็บอาหารัสำด

- อาห้ารสด (ควรป่ิดมิดชิด) นั�นควรเก๊็บด�วย็เวลาทำ้�จุำาก๊ัดเพื�อ 

 ป่้องก๊ันก๊ารเน่าเส้ย็และส่งผู้ลเส้ย็ตู้่ออาห้ารอื�นๆ ทำ้�เก๊็บไว�

คำาแนะนำาในการัปรัะหย็๊ดพื่ลั๊๊งงาน

 ■ ตู้ิดตู้ั�งตู้้�เย็็นในบริเวณ์ทำ้�อาก๊าศถ่่าย็เทำได�ด้ และเว�นทำ้�ว่างให้�เห้มาะสม

เพ่อถ่่าย็เทำอาก๊าศ

 ■ ป่ริมาณ์ก๊ารสิ�นเป่ลืองพลังงานข้องตู้้�เย็็นรุ่นน้�วัดค่าตู้ามทำ้�แสดงในร้ป่

ด�านล่าง

 ■ ไม่ควรให้�ตู้้�เย็็นโดนแสงแดดส่องโดย็ตู้รงและอย็่าวางไว�ใก๊ล�ก๊ับ 

เคร่องใช�ไฟฟ้าทำ้�เป่็นแห้ล่งก๊ำาเนิดความร�อน

 ■ เป่ิดป่ระตู้้ตู้้�เย็็นให้�น�อย็ครั�งทำ้�สุดเทำ่าทำ้�จุะทำำาได�

 ■ อาห้ารร�อน ควรรอให้�เย็็นก๊่อน แล�วจุึงนำาไป่แช่ในตู้้�เย็็น

 ■ วางอาห้ารไว�บนชั�นวางโดย็ก๊ระจุาย็สมำ�าเสมอก๊ันเพ่อให้�ลมเย็็น

ห้มุนเว้ย็นได�อย็่างทำั�วถ่ึง

90 มม.

300 มม. 300 มม.

50 มม.

อย็่าวางอาห้ารไว�ในทำ้�ทำ้�แรเงา

จุะทำำาให้�อาห้ารเย็็นจุัดจุนแข้็งได�

อย็่่าวางอาห้ารห้น�าทำางออก๊ข้องลมเย็็น  

เพราะอาจุทำำาให้�อาห้ารเย็น็จุดัจุนแข้ง็ได�
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การัด้แลั๊รั๊กษาแลั๊ะที่ำาความื่สะอาด

ข้�อสำาค๊ญ

ปฏิิบ๊ตู้ิตู้ามื่คำาแนะนำาด�านลั๊่างน่� เพื่่อป้องก๊นรัอย็แตู้กรั�าวบนพื่ื�นผัิว

ด�านในแลั๊ะช้ิ�นส่วนที่่�เป็นพื่ลั๊าสตู้ิก

• ควรเช็ดคราบนำ�ามันจุาก๊อาห้ารทำ้�ตู้ิดอย็้่บนส่วนป่ระก๊อบทำ้�เป่็นพลาสตู้ิก๊ออก๊

ให้�สะอาด

• สารเคม้จุาก๊ผู้ลิตู้ภัณ์ฑ์์ในครัวเรือนบางชนิดอาจุทำำาให้�เก๊ิดรอย็ร�าวได� 

ควรใช�เพ้ย็งนำ�าย็าทำำาความสะอาดชนิดอ่อนโย็น (นำ�าสบ้่) ทำำาความสะอาด

เทำ่านั�น

• ห้าก๊เช็ดนำ�าสบ้่ห้รือนำ�าย็าทำำาความสะอาดดังก๊ล่าวออก๊ไม่ห้มด อาจุทำำาให้�

ส่วนป่ระก๊อบทำ้�เป่็นพลาสตู้ิก๊เก๊ิดรอย็ร�าวได�

การัที่ำาความื่สะอาด

เพื่่ออนามื่๊ย็ที่่�ด่ ควรัที่ำาข้๊�นตู้อนเหลั๊่าน่�เสมื่อ

 ■ นำาส่วนป่ระก๊อบตู้่างๆ  (เช่น ชั�นวาง) ทำ้�อย็้่ภาย็ในตู้้�เย็็นออก๊จุาก๊ตู้้�เย็็น 

ล�างด�วย็นำ�าอุ่นผู้สมนำ�าย็าล�างจุาน จุาก๊นั�นล�างออก๊ด�วย็นำ�าสะอาดแล�ว 

เช็ดให้�แห้�ง

 ■ ทำำาความสะอาดภาย็ในตู้้�เย็็นด�วย็ผู้�านุ่มชุบนำ�าอุ่นผู้สมนำ�าย็าล�างจุาน 

จุาก๊นั�นใช�นำ�าเย็็นล�างนำ�าย็าล�างจุานออก๊ให้�สะอาดห้มดจุด

 ■ เช็ดตู้ัวตู้้�ภาย็นอก๊ด�วย็ผู้�านุ่มทำุก๊ครั�งทำ้�เป่้�อน

 ■ ทำำาความสะอาดย็างรองข้อบป่ระตู้้ชนิดแม่เห้ล็ก๊โดย็ใช�แป่รงส้ฟ่นชุบ 

นำ�าอุ่นผู้สมนำ�าย็าล�างจุาน

การัลั๊ะลั๊าย็นำ�าแข้็ง 

ก๊ารละลาย็นำ�าแข้็งจุะทำำางานโดย็อัตู้โนมัตู้ิด�วย็ระบบป่ระห้ย็ัดพลังงานอันเป่็น

เอก๊ลัก๊ษณ์์

หากหลั๊อดไฟภัาย็ในตู้้�เย็็นเส่ย็

ตู้ิดตู้่อศ้นย็์บริก๊ารชาร์ป่เพ่อเป่ล้�ย็นห้ลอดไฟ และควรให้�ช่างผู้้�ชำานาญก๊าร

ดำาเนินก๊ารเป่ล้�ย็นห้ลอดไฟดังก๊ล่าว

การัปิดเครัื�อง

ห้าก๊ตู้�องก๊ารดึงป่ลั�ก๊ไฟตู้้�เย็็นออก๊เป่็นระย็ะเวลานาน ควรป่ฏิิบัตู้ิตู้ามข้ั�นตู้อน

ตู้่อไป่น้�เพื�อลดก๊ารเจุริญเตู้ิบโตู้ข้องเชื�อรา:

1. นำาอาห้ารออก๊ให้�ห้มด

2. ถ่อดป่ลั�ก๊ไฟออก๊จุาก๊เตู้�ารับ

3. ทำำาความสะอาดภาย็ในตู้้�เย็็นแล�วเช็ดให้�แห้�ง

4. แง�มป่ระตู้ตู้้้�เย็็นเปิ่ดทำิ�งไว�ป่ระมาณ์ 2 - 3 วัน เพ่อให้�ภาย็ในตู้้�เย็น็แห้�งสนิทำ

หมื่าย็เหตูุ้

•  ห้ลังจุาก๊ทำำาความสะอาดเสร็จุ โป่รดใส่ชั�นวาง ก๊ล่องเก๊็บตู้่างๆ เข้�าไป่ 

  ตู้ำาแห้น่งเดิม

•  ไม่ควรใช�นำ�าย็าทำำาความสะอาดห้รือสารละลาย็ทำ้�ไม่ได�เจุือจุางทำำาความ 

  สะอาดตู้้�เย็็น (แล็ก๊เก๊อร์, ส้, ผู้งข้ัดเงา, เบนซิน, นำ�าร�อน ฯลฯ)

•  ห้าก๊ถ่อดป่ลั�ก๊ไฟออก๊ อย็่าเส้ย็บป่ลั�ก๊ในทำันทำ้ ควรรออย็่างน�อย็ 5 นาทำ้  

  แล�วจุึงเส้ย็บป่ลั�ก๊ให้ม่

•  ชั�นวางทำ้�เป่็นก๊ระจุก๊แตู้่ละชิ�นม้นำ�าห้นัก๊ จุึงควรจุับด�วย็ความระมัดระวัง  

  เม่อทำำาก๊ารถ่อดออก๊จุาก๊ตู้้�เย็็น

•  ห้�ามโย็นสิ�งข้องใส่เข้�าไป่ในตู้้�เย็็นห้รือก๊ระแทำก๊ผู้นังด�านในตู้้�เย็็น 

  เพราะอาจุทำำาให้�ผู้นังตู้้�เย็็นเก๊ิดรอย็แตู้ก๊ร�าวห้รือย็ุบได�
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คำาแนะนำาก่อนเรั่ย็กช้่างบรัิการั

ก๊่อนเร้ย็ก๊ช่างบริก๊าร ควรตู้รวจุสอบตู้ามห้ัวข้�อดังตู้่อไป่น้�

ปัญหา การัแก�ไข้

เม่อแตู้ะด�านนอก๊ตู้้�เย็็นแล�วร�อน โดย็ป่ก๊ตู้ิด�านข้�างทำั�งสองข้องตู้้�เย็็นจุะร�อน เน่องจุาก๊ซ่อนแผู้งระบาย็ความร�อนไว�เพ่อป่้องก๊ันไอนำ�าเก๊าะรอบตู้้�

ตู้้�เย็็นม้เส้ย็งดังรบก๊วน ถ่ือว่าเป่็นป่ก๊ตู้ิห้าก๊ตู้้�เย็็นม้เส้ย็งดังตู้่อไป่น้�

• เส้ย็งรบก๊วนดังก๊ล่าวเก๊ิดจุาก๊ก๊ารเริ�มทำำางานข้องคอมเพรสเซอร์ 

  -- เม่อผู้่านไป่สัก๊คร้่ เส้ย็งดังก๊ล่าวจุะห้าย็ไป่

• คอมเพรสเซอร์ส่งเส้ย็งดังวันละครั�ง

  -- เส้ย็งจุาก๊ก๊ารทำำางานดังก๊ล่าวเก๊ิดข้ึ�นทำันทำ้ห้ลังจุาก๊ก๊ารละลาย็นำ�าแข้็งอัตู้โนมัตู้ิแล�ว

• เส้ย็งทำ้�เก๊ิดข้ึ�นจุาก๊ก๊ารไห้ลข้องนำ�าย็า (เส้ย็งจุ๊อก๊ๆ เส้ย็งฟี�ๆ) 

  -- เส้ย็งสารทำำาความเย็็นไห้ลอย็้่ในทำ่อ (เส้ย็งอาจุดังมาก๊ข้ึ�นเร่อย็ๆ)

• เส้ย็งแตู้ก๊เป่ร้�ย็ะห้รือเส้ย็งก๊รอบแก๊รบ เส้ย็งลั�นดังเอ้�ย็ด 

-- เส้ย็งดังก๊ล่าวเก๊ิดจุาก๊จุาก๊ก๊ารข้ย็าย็ตู้ัวข้องผู้นังภาย็ในและส่วนป่ระก๊อบภาย็ใน ข้ณ์ะทำ้�ตู้้�เย็็นก๊ำาลังทำำาความเย็็น

เม่อเก๊ิดห้ย็ดนำ�าห้รือนำ�าแข้็งทำ้�บริเวณ์

ด�านในห้รือด�านนอก๊ตู้้�เย็็น 

อาจุเก๊ิดข้ึ�นจุาก๊ก๊รณ์้ใดก๊รณ์้ห้นึ�งดังตู้่อไป่น้� ให้�ใช�ผู้�าเป่ีย็ก๊เช็ดเก๊ล็ดนำ�าแข้็งและใช�ผู้�าแห้�งเช็ดห้ย็ดนำ�าให้�แห้�ง

• อุณ์ห้ภ้มิภาย็นอก๊ม้ความชื�นส้ง

• เป่ิดป่ิดป่ระตู้้บ่อย็ครั�ง

• นำาอาห้ารทำ้�ม้ความชื�นส้งมาแช่ (ควรห้่ออาห้ารดังก๊ล่าวก๊่อนนำามาแช่)

อาห้ารในช่องแช่เย็็นเย็็นจุัดจุนแข้็ง • ตู้รวจุสอบด้ว่าตู้้�เย็็นทำำางานเป่็นเวลานานโดย็ตู้ั�งอุณ์ห้ภ้มิไว�ทำ้� COLDEST ห้รือไม่? 

 -- เป่ล้�ย็นก๊ารควบคุมอุณ์ห้ภ้มิเป่็นก๊ารตู้ั�งค่าอ่น

• ห้าก๊อุณ์ห้ภ้มิแวดล�อมตู้ำ�า อาห้ารอาจุได�รับก๊ารแช่แข้็งห้าก๊ล้ก๊บิดควบคุมอุณ์ห้ภ้มิอย็้่ในตู้ำาแห้น่งด�านซ�าย็สุด

เก๊ิดก๊ลิ�นไม่พึงป่ระสงค์ภาย็ในตู้้� • ห้่อหุ้�มอาห้ารทำ้�ม้ก๊ลิ�นแรงให้�มิดชิด

• ตู้ัวด้ดก๊ลิ�นไม่สามารถ่ข้จุัดก๊ลิ�นได�ทำั�งห้มด

ป่ระตู้้ตู้้�เย็็นเป่ิดออก๊ย็าก๊ ป่ระตู้้ตู้้�เย็็นอาจุเป่ิดออก๊ย็าก๊ห้ลังจุาก๊ก๊ารป่ิดป่ระตู้้ห้�องแช่แข้็ง เน่องจุาก๊อุณ์ห้ภ้มิข้องอาก๊าศและแรงดันภาย็ใน

ช่องแช่เย็็นนั�นตู้ำ�าลง 

โป่รดรอป่ระมาณ์ 10-15 วินาทำ้เพ่อทำ้�จุะเป่ิดป่ระตู้้ตู้้�เย็็นอ้ก๊ครั�ง

หากที่่านย็๊งตู้�องการัเรั่ย็กศั้นย็์บรัิการั

โป่รดแจุ�งศ้นย็์บริก๊ารชาร์ป่ใก๊ล�บ�านทำ่าน
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Specification
SHARP Refrigerator and Freezer Automatic Defrosting 4 Star Freezer

MODEL SJ-XP230T SJ-XP260T

Rate Voltage (V~) 220
Rate Frequency (Hz) 50

Number of Phase Single Phase
Power Input (W) 150

Flammable Insulation Blowing Gas CYCLO PENTANE (NON CFC 100%)
Refrigerant R-600a

Mass of the Refrigerant (g) 42
Actual total volume (L/cu.ft.) 224 / 7.9 253 / 8.9

Dimension (mm)
Width 545 545
Depth 586 586
Height 1560 1700

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

ข้�อมื่้ลั๊จำาเพื่าะ

ตู้้�เย็็นชาร์ป่ แบบม้ช่องแช่เย็ือก๊แข้็ง ระบบละลาย็นำ�าแข้็งแบบอัตู้โนมัตู้ิ ป่ระเภทำช่องแช่ 4 ดาว

รุ่น SJ-XP230T SJ-XP260T

แรงดันไฟฟ้า (โวลตู้์) 220

ความถ่้� (เฮิิรตู้ซ์) 50

จุำานวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1

ก๊ำาลังไฟฟ้าเข้�า (วัตู้ตู้์) 150

ก๊๊าซเป่่าฉนวนความเย็็น CYCLO PENTANE (NON CFC 100%)

ชนิดข้องสารทำำาความเย็็น R-600a

ป่ริมาณ์ข้องสารทำำาความเย็็น (ก๊รัม) 42

ป่ริมาณ์ความจุุ (ลิตู้ร/คิว) 224 / 7.9 253 / 8.9

ข้นาดภาย็นอก๊ (มม.)

ก๊ว�าง 545 545

ล้ก๊ 586 586

ส้ง 1560 1700

* จุาก๊ฉลาก๊ป่ระห้ย็ัดไฟเบอร์ 5 ข้อง ก๊ฟผู้.

ห้มาย็เห้ตูุ้ บริษัทำข้อสงวนสิทำธิิ�ในก๊ารเป่ล้�ย็นแป่ลงข้�อม้ลโดย็มิตู้�องแจุ�งให้�ทำราบล่วงห้น�า
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บริิษััท ชาริ์ป ไทย จำำากััด

อาคาริพิิพิัฒนสิิน ชั�น 19-20

6/10 ถนนนริาธิิวาสิริาชนคริินทริ์ แขวงท่�งมหาเมฆ

เขตสิาทริ กัริ่งเทพิฯ 10120

โทริศััพิท์ 0 2855 8899  โทริสิาริ 0 2855 8855

ศัูนย์ลููกัค้าสิัมพิันธิ์ 0 2855 8888

02_TINS-C131CBRZ_TH new.indd   1902_TINS-C131CBRZ_TH new.indd   19 2/2/2566 BE   10:552/2/2566 BE   10:55


