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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 that are not 
recommended by the manufacturer inside the 
refrigerator, such as ice cream makers or electric 
deodorizers.

 ■ Keep adequate ventilation space and 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.

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

 ■ 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 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.
 ■ 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 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 fl atly and fi rmly on 
the fl oor.

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 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 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-FX52GP,SJ-FX57GP>

 ■ 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 the 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.

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.

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 fi re 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 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.

• The appliance is to be supplied through a residual current device (RCD) having a 
rated residual operating current not exceeding 30 mA.

• This appliance is considered to be suitable for use in countries having a warm 
damp equable climate. It may also be used in other countries.

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 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 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.

rear bottomrear bottom

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.
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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. 

• 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

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

4 Connect the appliance via a correctly installed 
socket.

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.

Casters are located on the bottom of the 
refrigerator
• The casters allow the refrigerator 

to move back and forth.
SJ-FX52GP
SJ-FX57GP

SJ-FX52TP
SJ-FX57TP

a 818mm 832mm
b 1012mm 1012mm
c 1188mm 1188mm
d 1409mm 1424mm

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.

Adjustable foot

Casters

90mm 
or more

60mm 
or more

60mm 
or more

b
d

a

c

3 When right and left doors are not properly aligned,
adjust using the adjustable feet.

(Until the adjustable foot on the 
other side is slightly off-ground.)

When the left door 
is raised.

When the right door 
is raised.

Lower the 
foot at right 
side.

Lower the 
foot at left 
side.
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Useful modes As for the operations, refer to chapter “Control panel”.

*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.

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 
or make ice.

This mode is to cool beverages or foods quickly.

Place Fresh room 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

Touch enter 
key. or

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.

Freezer 
compartment

Fresh case

 Extra cool plus
• This mode is convenient to keep food in cold temperature.

The setting temperature is around -1.5°C. 
• The effi ciency of this mode depends on the usage environment (ambient 

temperature, frequency of opening or closing the door, amount of food).
To keep the temperature, avoid opening the door as much as possible.

CAUTION : Do not place glass bottles. There is a high risk that they may burst.

Extra cool 
plus case

SJ-FX52TP_TINS-C102CBRZ.indb   7SJ-FX52TP_TINS-C102CBRZ.indb   7 3/5/2565 BE   15:233/5/2565 BE   15:23



8

 Deep freezing
• This temperature setting is to keep food at deep freezing temperature. 

Set temperature setting to -24°C.
You can also use “Deep freezing” button as a shortcut. Refer to page of “Control panel”.

• The temperature may vary depending on the usage (i.e. ambient temperature, 
frequency of door openings, amount of food).
To keep the temperature, try not to open doors too frequently.

• Do not touch the stored food with wet hands and do not put it into your mouth 
immediately after removal.
Also, avoid touching internal fittings, especially Metal tray. These may cause frostbite.

 Plasmacluster

 Energy saving
Use this feature when you want to switch the appliance to energy-saving operation

While this feature is operating, the inside temperature of the refrigerator and freezer compartment becomes higher 
than the normal operation as follows when the temperature is default setting.
The displayed temperature is not be changed.

Cancel this mode when you feel the beverages are not cooled enough or ice making takes longer time.

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).

Freezer 
compartment

Refrigerator 
compartment

Under “Energy 
saving” mode

Approx. 
1°C plus

Approx. 
2°C plus

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.

Use this feature when you want to keep the inside of the refrigerator clean.
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.

Freezer
compartment

mold 
fungus
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Control panel (SJ-FX52GP, SJ-FX57GP)

Note
• When you press one of the keys, all icons 
fl ash once and show the standby display. 

• Mode icons or indicators 
in operation light up on the 
standby display. 
When Express cool is in 
operation, the icon fl ashes on 
the standby display.

• When there is no operation 
for approximately 1 minute, 
the display returns to the 
standby display automatically. 
The standby display turns 
off if there is no operation for 
another 1 minute.

• If the refrigerator stops 
because of power failure, the modes except 
for Extra cool and Express freezing operate 
the same way even after the recovery from 
electrical outage.

• Operation is not accepted while the 
refrigerator door is opened.

When touch  key, the icons change in the 
order shown as below.

Select the mode icon.

“Express cool”only

3 Complete the setting by pressing 
      for 3 seconds or more.

       (Beep, Beep, Beep) 

1

or

2 

3
Select on/off.
ON/OFF switches in the order by pressing the key.

Complete the setting.

Current setting
(This indication shows OFF.)

The setting is changed.

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 close the door.
Turn off operation
Touch  and   
simultaneously 
for 3 seconds or more.
(Beep, beep, beep)

Sound of button operation
• The electric sound is operated when touching each 

keys.

Note
When you want to turn on the additional mode, follow the 
same step again. (The indicator turns on.)

Turn off operation
Touch  and   
simultaneously 
for 3 seconds or more.
(Beep, beep, beep)

The indicator 
turns off.

The indicator 
turns off.

Operations of additional modes

Operations of useful modes

Icon Meaning Default setting
Refrigerator 
compartment 3°C 

Freezer compartment -18°C 

Indicator Meaning Default setting

Door alarm

ON 
Sound of key 

operation

Standby display

Operation keys

Controlling temperature

Useful modes
Icon Meaning Default setting

Extra cool

OFF

Extra cool plus

Express freezing
Express cool
Deep freezing

Plasmacluster

Energy saving

Additional modes

Turn-on state
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The temperature of freezer compartment and refrigerator 
compartment can be adjusted in step of 1°C by following 
the steps a to c.

a. After the step 1 of “Basic operations”,
press  3 seconds or more. (Beep, beep, beep)
The current preset temperature returns to “Default 
setting”. 
(The display is indicated as the picture on the below.)

      

b. Press   or  and set the temperature.

c. Complete the setting. 
(Same as the step 3 of “Basic operations”.)

Follow the steps a to c again if you want to adjust the 
temperature in step of 0.5°C.

How to check the current temperature setting
The refrigerator controls its temperature automatically. However, you can adjust the temperature as below.

Select  or  icon.

Refrigerator 
compartment

Freezer 
compartment

●
●

●
●

●
●

●
●

Deep freezing

Setting of Refrigerator/Freezer compartment and Deep freezing
Refrigerator compartment : Adjustable between 0°C and 6°C in step of 0.5°C
Freezer compartment : Adjustable between -15°C and -21°C in step of 0.5°C and -24°C (Deep Freezing)

1 

1 

or

2 

Select  or  icon.

Select the temperature

3
Complete the setting.

• When touch  key, the icons change in the order 
shown as below.

The setting is changed.

Controlling temperature

Standby display

• The temperature that indicated on the control panel is 
not the exact temperature inside.

• Temperature indicator changes as the picture 
below by touching  or  key.

Refrigerator 
compartment

Freezer 
compartment

●
●

●
●

●
●

●
●

Deep freezing

Simple setting of Refrigerator/Freezer compartment and Deep freezing

switch
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Mode How to start Indication of “ON” How to cancel

Extra cool
Extra cool plus
Express freezing
Energy saving
Deep freezing

(Ex. Extra cool) 
Press the mode button. 
(Beep)

Lighting

Press the mode button. 
(Beep)

Turn off

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

Flashing

Press the mode button. 
(Beep)

Turn off

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

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

        

Turn off

Control panel (SJ-FX52TP, SJ-FX57TP)
Useful modes

Button Meaning Default setting

Extra cool

OFF

Extra cool plus

Express freezing
Express cool
Energy saving

Deep freezing

Plasmacluster

Controlling temperature
Button Default setting

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.

Note
• If the refrigerator stops 

because of power failure, the 
modes except for Extra cool 
and Express freezing operate 
the same way even after the 
recovery from electrical outage.

Refrigerator 
compartment

Freezer 
compartment

Flashing
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Setting of Refrigerator/Freezer compartment 
and deep freezing
Refrigerator compartment

1. Press “Refrigerator compartment” 
button. 

2. Press “Refrigerator compartment” 
button to change the temperature 
level. 

Temperature indicator changes as the picture below by 
pressing the button.
7→8→9→10→11→12→13→1→2→3→4→5→6→7

Freezer compartment

1. Press “Freezer compartment” button. 

2. Press “Freezer compartment” button 
to change the temperature level.

Temperature indicator changes as the 
picture below by pressing the button.
7→8→9→10→11→12→13→Deep freezing→1→
2→3→4→5→6→7

How to check the current temperature setting
The indicator lights up to show the current temperature level by pressing button shown below.

           

The refrigerator controls its temperature automatically. However, you can adjust the temperature as below.

Controlling temperature

Simple setting of Refrigerator/Freezer 
compartment and deep freezing 
The temperature of refrigerator compartment and freezer 
compartment can be adjusted in 5 levels by following the 
steps a to b.

Refrigerator compartment

a. Press “Refrigerator compartment” 
button for 3 seconds or more. 
(Beep. beep, beep)
The indicator returns to “Default 
setting”.

b. Press “Refrigerator compartment” button to change 
the temperature level.

Temperature indicator changes as the picture below by 
pressing the button.
7→10→13→1→4→7

“Refrigerator compartment” button

“Freezer compartment” button

Freezer compartment

a. Press “Freezer compartment” button 
for 3 seconds or more. 
(Beep. beep, beep)
The indicator returns to “Default 
setting”.

b. Press “Freezer compartment” button to change the 
temperature level.

Temperature indicator changes as the picture below by 
pressing the button.
7→10→13→Deep freezing→1→4→7

Follow the steps a to b if you want to adjust the 
temperature in 13 levels..

* Only for Freezer compartment
Note
• After adjusting the temperature level, the indicator turns off approximately 5 seconds later

 ...    OFF  ...   Lighting  ...  Flashing (Slow)  ...Flashing (Fast)

12 3 4 56
7

89 10 11 12 13
*

Default 
setting

Level

Indi- 
cator

Deep 
freezing
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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 foods in the freezer evenly.
• Label bags or containers to keep an inventory of 

freezing food.

* Notes for ice making
- Except for the position in the picture of “Description”,   
 the ice making process may take longer.
- When you try to freeze much foods or water at once it   
 may slow down to make ice.
- You may activate Express freezing mode to make ice   
 quickly.

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 foods.

• 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.

*Notes for fresh food
- Fresh food (securely wrapped) should be stored in 

limited time to prevent spoilage and badly affecting 
other stored foods.

• 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.

• 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 efficiently. 

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.

• 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.
• Opening the door for long periods can cause 

a signifi cant increase of the temperature in the 
compartments of the appliance.

• 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. 
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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.

• Wipe the control panel with a dry cloth.
<SJ-FX52TP, SJ-FX57TP>

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 fi rmly 
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.

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.)

Evaporating pan

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 you call for service
Before calling for service, check the following points.

Problem Solution
The refrigerator 
does not cool at all 
and the icons light 
up in order.

SJ-FX52GP 
SJ-FX57GP

The refrigerator is set at “storefront display mode”.
Follow the steps 1 to 2 to cancel this mode.

1 Open the refrigerator door.
2 Touch  5 seconds or more.

The refrigerator 
does not cool at all 
and the indicator is 
fl ashing in order.

SJ-FX52TP 
SJ-FX57TP

The refrigerator is set at “storefront display mode”.
Follow the steps 1 to 2 to cancel this mode.

1 Open the refrigerator door.
2 Press Extra cool button 5 seconds or more.

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.

The area around the door handle 
of the refrigerator is hot when 
touched.

It is normal.
The heater to prevent dew generation is inside the door.

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 flowing in pipes (sound may become louder from 
time to time).

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

Frost or dew appears inside or 
outside the refrigerator. 
(Use a wet cloth for wiping frost 
and a dry cloth for wiping dew.)

This may occur in one of the following cases.
• 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.

Frost is easily appeared if the temperature of freezer compartment is too low.
(Especially, when “Deep freezing” is operating.)

-- Change the temperature control to the other setting.

Dew appears inside of Fruit and 
vegetable crisper.

When dew appears inside, adjust the sliders to “Open” position.
If dew doesn’t dry up, wipe up it with a dry cloth.

The food in 
the refrigerator 
compartment are 
frozen.

SJ-FX52GP 
SJ-FX57GP

• Is the refrigerator operated for a long time with refrigerator temperature 
control set at 0°C? 
-- Change the temperature control back to around 3°C.

• Is the refrigerator operated for a long time with freezer temperature control 
set at -21°C? 
-- Change the temperature control back to around -18°C.

• If ambient temperature is low, foods may freeze even if the refrigerator 
compartment is set at 6°C.

SJ-FX52TP 
SJ-FX57TP

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

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

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

Beep beep beep

Beep beep beep
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Problem Solution
Odors in the compartment. • Wrapping is required for the food with strong odors.

• Deodorizing unit cannot remove all odors.
• Clean the inside periodically.

The control panel does not work.
(Only for SJ-FX52GP, SJ-FX57GP)

This may occur in one of the following cases. 
• The panel or your fi nger is soiled with dripping, oil and etc.
• When you touch the panel with gloved hand, adhesive bandage on your 
fi nger,nail or objects.

• Sticker or tape is affixed on the keys.
• Touch position is slightly off from the keys.
• Operate time is not enough for the keys to work.

Some lines are on the surface of 
the plastic parts.

• These are not defects during production.
The meeting part of the resin material or 
the junction part of the metallic mold are 
remained like lines.

Door alarm does not stop.
(Only for SJ-FX52TP, SJ-FX57TP)

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 “Refrigerator compartment” button 
and “Freezer compartment” button simultaneously 
and continuously for 3 seconds or more. 
• The door alarm will sound again after 

approximately 2 days.

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

Line

Beep beep beep
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I

ขอมูลดานความปลอดภัย
คําเตือน สัญลักษณนี้หมายถึงมีความเสี่ยงสูงตอการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ขอควรระวัง สัญลักษณนี้หมายถึงมีความเส่ียงสูงตอการเสียหายของส่ิงของหรือบาดเจ็บสวนบุคคล

ขอควรระวัง สัญลักษณรูปเปลวไฟหมายถึงตูเย็นเคร่ืองนี้มีความเส่ียงที่จะเกิดอุบัติเหตุไฟไหม

คําเตือน

บริษัทฯ ขอขอบคุณอยางสูงที่เลือกใชผลิตภัณฑชารป กอนใชตูเย็น โปรดอานคูมือการใชนี้ใหละเอียด
เพ่ือใหการใชตูเย็นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
• ตูเย็นนี้สําหรับใชทํานํ้าแข็งกอน แชเย็น และแชแข็งอาหาร
• ตูเย็นเคร่ืองนี้สําหรับใชภายในบานเทานั้น และควรมีอุณหภูมิโดยรอบตามที่กําหนดไว ในตาราง ระดับสภาพ
อากาศจะกําหนดไวบนแผนแสดงคาพิกัด หากตูเย็นทํางานไมตรงตามชวงของระดับสภาพอากาศ (ชวงของ
อุณหภูมิโดยรอบ) ซ่ึงกําหนดไวสําหรับการทํางานของตูเย็นรุนนี้ การรักษาอุณหภูมิภายในของตูเย็นอาจไมมี
ประสิทธิภาพ ถาใชตูเย็นในอุณหภูมิที่หนาวเย็น ตูเย็นจะไมไดรับความเสียหายจนถึงอุณหภูมิที่ +5° องศา
เซลเซียส

• ไมควรใหตูเย็นอยูในอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียสหรือตํ่ากวา เปนระยะเวลานาน
• ตองจายไฟฟาแกเคร่ืองใชไฟฟาผานอุปกรณกระแสตกคาง (residual current device RCD) มีกระแส
ตกคางกําหนดไมเกิน 30 mA

• เคร่ืองใชไฟฟานี้เหมาะแกการใช ในประเทศท่ีมีภูมิอากาศเขตรอนชื้นและอาจใช ในประเทศอ่ืนไดดวย

ระดับ
สภาพอากาศ ชวงอุณหภูมิโดยรอบท่ีเหมาะสม

SN +10°C  32°C

N +16°C  32°C

ST +16°C  38°C

T +16°C  43°C

เฉพาะใชภายในบานเทานั้นเฉพาะใชภายในบานเทานั้น

นํ้ายาทําความเย็น
ตูเย็นเคร่ืองนี้มีนํ้ายาทําความเย็น (R600a:ไอโซบิวเทน) และกาซเปาฉนวน
ความเย็น (ไซโคลเพนเทน) ชนิดไวไฟ ดังนั้นควรปฏิบัติตามกฎตอไปนี้เพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดการเผาไหมและการระเบิด
■ หามทําใหระบบทําความเย็นเสียหาย เชน การใชของมีคมขูดในชองแข็ง 

หรือทําใหสารทําความเย็นร่ัวไหลออกมา ในระบบทําความเย็นทั้งดาน
หลังและดาน ในตูเย็นจะมีนํ้ายาทําความเย็นอยู 

■ หามใชเครองมือหรือวิธีการอนๆ เพอเรงเวลาของกระบวนการละลาย
นํ้าแข็ง (ตูเย็นเครองนี้ใชระบบระบายน้ําแข็งอัตโนมัติ)

■ หามนําเครองใชไฟฟาอนที่ผูทําไมไดแนะนํามาใชในชองเก็บรักษาอาหาร 
เชน เครองปนไอศกรีม เครองขจัดกล่ินไฟฟา

■ ในบริเวณท่ีติดตั้งตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็งและผนังโดย
รอบตอง ใหมีการถายเทของอากาศท่ีดี และปราศจากส่ิงกีดขวาง

■ หามใชกระปองสเปรยที่ติดไฟงาย เชน กระปองสีสเปรยใกลกับตูเย็น
■ หามเก็บกระปองสเปรยที่ติดไฟงาย เชน กระปองสีสเปรยไวในตูเย็น
■ ในกรณีที่ระบบทําความเย็นไมทํางาน หามสัมผัสกับเตารับบนผนังและ

ทําใหเกิดประกายไฟ ใหเปดหนาตางเพอระบายอากาศออกจากหอง
จากนั้นติดตอขอรับบริการจากศูนยบริการชารป

สายไฟ ปลั๊กไฟ และเตารับ
อานขอบังคับตอไปนี้โดยละเอียดเพ่ือปองกันไฟฟาช็อตหรือไฟไหม
■ ในระหวางทําการติดตั้งหรือเคลอนยายตูเย็น ควรตรวจสอบใหแนใจวา

สายไฟไมเสียหาย ถาปลั๊กไฟหรือสายไฟหลุดหลวม หามเสียบปลั๊กไฟ
■ อยาวางเตารับแบบพกพาท่ีมีหลายชองหรือแหลงจายไฟแบบพกพาไวที่

ดานหลังของตูเย็น
■ เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับบนผนังใหแนน หามใชสายไฟตอพวงหรือปลั๊ก

ไฟตอพวง
■ เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับที่มีแรงดันไฟฟาตามพิกัดที่กําหนด
■ เชอมตอขาสายดินเขากับข้ัวสายดินใหถูกตอง
■ หามจับปลั๊กไฟขณะท่ีมือเปยก
■ เมอตองการถอดปล๊ักออก ใหจับที่ตัวปล๊ักไฟ ไมควรถอดปล๊ักโดยการดึง

สายไฟ 
■ เมอมีฝุนละอองจับที่ปลั๊กไฟ อาจทําใหเกิดไฟไหมได ควรเช็ดทําความ

สะอาดอยางระมัดระวัง
■ ดึงปลั๊กไฟออกหากไมไดใชตูเย็นเปนเวลานาน
■ กรณีสายไฟเกิดความเสียหาย ควรเปล่ียนสายไฟใหมที่ไดมาตรฐานโดย

ชางผูชํานาญจากศูนยบริการชารปเทานั้น

การติดต้ังตูเย็น
■ หามติดตั้งตูเย็นในที่เปยก แฉะ ช้ืน เนองจากอาจทําใหฉนวนไฟฟาเสีย

หายและเกิดไฟฟาร่ัวได นอกจากนี้ยังอาจทําใหเกิดการควบแนนที่ดาน
นอกตูเย็นและทําใหเกิดสนิมได

■ ควรติดตั้งตูเย็นบนพื้นใหเสมอกันและมั่นคง

การใชงาน
■ อยาเก็บสารระเหยหรือวัตถุไวไฟ เชน เบนซิน แกสหุงตม กระปอง

สเปรย กาว แอลกอฮลลบริสุทธิ์ เปนตน ไวในตูเย็น เพราะสารดังกลาว
ระเบิดไดงาย

■ อยาเก็บวัตถุที่ไวตออุณหภูมิ เชน ผลิตภัณฑยา ไวในตูเย็น เนองจาก
คุณภาพของผลิตภัณฑยาดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงได

■ หามวางขวดหรือกระปองที่บรรจุเครองดมไวในชองแชแข็ง โดยเฉพาะ
ในระหวางการทํางานในโหมด “ทําความเย็นแบบดวน” ซ่ึงมีความเส่ียง
สูงที่ขวดแกวดังกลาวอาจระเบิดได

■ หามวางวัตถุใดๆ ไวบนตูเย็น หากวัตถุดังกลาวหลนลงมาจากตูเย็น
อาจทําใหบาดเจ็บได

■ หามกระแทกประตูที่เปนกระจกแรงเกินไป มิฉะน้ัน กระจกอาจแตกและ
ทําใหเกิดการบาดเจ็บได
<เฉพาะรุน SJ-FX52GP,SJ-FX57GP>

■ เครองใชไฟฟานี้ไมมีเจตนาใหใชโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ดอยความ
สามารถทางรางกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ
และความรู เวนแตวาจะไดรับการควบคุมดูแลหรือการสอนเก่ียวกับการ
ใชเครองใชไฟฟา โดยบุคคลที่รับผิดชอบตอความปลอดภัยของบุคคล
เหลานั้นเด็กควรไดรับการควบคุมดูแลเพอใหแนใจวาจะไมเลนเครอง
ใชไฟฟา

การดูแลรักษาและทําความสะอาด
■ ถอดปลั๊กเสียบออกจากเตารับกอนเพอปองกันไฟฟาชอต
■ หามฉีดนํ้าเขาทั้งภายในและภายนอกตูเย็นโดยตรง เพราะอาจทําใหเกิด

สนิมและทําใหฉนวนไฟฟาเสียหายได
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ขอควรระวัง

rear bottomดานหลัง ดานหนา

ปญหา
■ หากไดกล่ินเหม็นไหม ใหดึงปลั๊กไฟออกทันที จากนั้นติดตอขอรับบริการ

จากศูนยบริการชารป
■ กรณีที่มีกาซร่ัว ควรเปดหนาตางเพอใหอากาศถายเทไดสะดวก

หามแตะตองเตารับหรือตูเย็นเปนอันขาด

การกําจัดท้ิง
■ ควรแนใจวาตูเย็นที่อยูในระหวางเก็บไว เพอรอการกําจัดทิ้งนั้นไมเปน

อันตรายตอเด็ก (เชน ถอดยางรองประตูตูเย็นออกเพอปองกัน ไมให
เด็กเปดตูเย็นเลนและถูกขังไวในตูเย็น)

■ ตูเย็นเครองนี้ตองกําจัดทิ้งอยางเหมาะสม ดังนั้นควรสงไปยังโรงงาน
รีไซเคิลที่ไดมาตรฐานสําหรับสารทําความเย็น และกาซเปาฉนวนความ
เย็นชนิดไวไฟ

การใชงาน
■ เพอความปลอดภัย อยาแตะตองชุดคอมเพรสเซอรหรือช้ินสวนโดยรอบ 

เนองจากในระหวางตูเย็นทํางานช้ินสวนเหลานี้จะมีความรอนสูงมาก 
และขอบโลหะอาจทําใหไดรับบาดเจ็บได

■ หามสัมผัสอาหาร หรือภาชนะบรรจุอาหารที่เปนโลหะในชองแชแข็ง
ขณะที่มือเปยก เนองจากจะทําใหไดรับบาดเจ็บจากนํ้าแข็งกัดมือได

■ หามนํานํ้าชนิดอน นอกจากนํ้าดมมาทํานํ้าแข็งกอน
■ หามเปดหรือปดประตู หากมีคนวางมือไวใกลประตู เพราะมีความเส่ียง

สูงที่นิ้วมือบุคคลดังกลาวอาจถูกประตูหนีบได
■ หามแชของท่ีมีขนาดใหญเกินไปในช้ันวางของท่ีประตู หากวัตถุดังกลาว

หลนลงมาจากชั้นวาง อาจทําใหบาดเจ็บได
■ ใหแนใจวาหยิบจับช้ันวางท่ีเปนกระจกอยางระมัดระวังในการติดตั้ง

หรือถอดออก หากทําช้ันวางกระจกหลน อาจทําใหแตกเสียหายหรือ
เกิดการบาดเจ็บได

การขนสง
■ เมอติดตั้งหรือเคลอนยายตูเย็น

ใหใชแผนยางรองเพอปองกันพื้น
ไมใหชํารุด

■ ควรเคลอนยายตูเย็นโดยจับที่มือ
จับที่บริเวณดานหลังและดานลาง
หากยกตูเย็นข้ึนไมถูกตอง อาจทําให
บาดเจ็บได
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การติดต้ังตูเย็น ชนิดตั้งพ้ืน

ระยะหางโดยรวมท่ีจําเปนในการใชงาน

4 เช่ือมตอตูเย็นกับเตารับที่ติดตั้งอยางถูกตอง

หมายเหตุ
• ควรจัดวางตูเย็นไว ในตําแหนงที่เสียบปลั๊กไดงาย
• หลีกเล่ียงการวางตูเย็นในตําแหนงที่ถูกแสงแดดโดยตรง และอยาวาง
ตูเย็นใกลกับเคร่ืองใชไฟฟาที่มีความรอน

• อยาวางตูเย็นของคุณลงบนพื้นโดยตรง วางขาต้ังที่เหมาะสม เชน 
แผนไมไว ใตตูเย็น

• เมื่อเสียบปลั๊กไฟขณะท่ีประตูเปดอยู สัญญาณเตือนประตูเปดจะดังข้ึน 
สัญญาณเตือนดงักลาวจะหยุดลง หลังจากปดประตูแลว

ลอเล่ือนท้ัง 4 ลออยูท่ีดานลางของตูเย็น
• ลอเลื่อนจะชวยใหเคลื่อนยายตูเย็นไปมาได

SJ-FX52GP
SJ-FX57GP

SJ-FX52TP
SJ-FX57TP

a 818 มม. 832 มม.
b 1012 มม. 1012 มม.
c 1188 มม. 1188 มม.
d 1409 มม. 1424 มม. ส่ิงที่ควรทํากอนการใชตูเย็น

• ทําความสะอาดช้ินสวนภายในตูเย็นดวยผานุมชุบนํ้าอุน
• ถาใชนํ้าสบูออนๆ ทําความสะอาด ใหเช็ดออกใหหมดดวยผาชุบนํ้าสะอาด

ขาต้ังปรับระดับ

ลอเล่ือน

90 . 

60 . 60 . 

b
d

a

c

3 ใชตัวปรับระดับขาตูเย็น เมื่อประตูดานซายและขวาไมอยูในระดับ
เดียวกัน

(จนกวาขาต้ังปรับระดับไดที่อยูอีก
ดานหนึ่งลอยขึ้นเหนือพื้นเล็กนอย)

เมอประตูดานซายยกข้ึน เมอประตูดานขวายกข้ึน

ลดระดับขาต้ัง
ดานขวาลง

ลดระดับขาตั้ง
ดานซายลง

1 ควรวางตูเย็นในระยะท่ีพอเหมาะใหสามารถถายเทอากาศรอบตูเย็น
ไดสะดวก

• ตัวอยางในภาพแสดงระยะ
ชองวางข้ันตํ่าในการติดตั้ง
ตูเย็น สภาวะการวัดของ
การใชพลังงาน จะอยูภาย
ใตระยะหางที่แตกตางกัน 

• หากเวนระยะหางรอบตูเย็น
ใหมากกวานี้ อาจชวยให
ประหยัดพลังงานได

• หากเวนระยะหางตูเย็นให
นอยกวาระยะท่ีแสดงดังภาพดานลาง อาจเปนสาเหตุใหเกิดความรอน
ที่สูงข้ึน เสียงดัง และเกิดความบกพรองแกตูเย็นได

• ระยะหางระหวางดานหลงัของตูเย็นและผนังควรอยูระหวาง 50 มม. 
เปนตนไป แตไมเกิน 75 มม. หากระยะหางมากกวา 75 มม. คุณอาจ
ไดรับบาดเจ็บจากการสัมผัสกับคอมเพรสเซอร และช้ินสวนโดยรอบ
ไดเน่ืองจากในระหวางที่ตูเย็นทํางาน ช้ินสวนเหลานี้จะมีความรอน
สูงมาก 

2 ใชตัวปรับระดับขาตูเย็นดานหนาทั้งสองตัวเพ่ือวางตูเย็นใหอยูใน
ตําแหนงที่มั่นคงและไดระดับกับพื้น

SJ-FX52TP_TINS-C102CBRZ.indb   19SJ-FX52TP_TINS-C102CBRZ.indb   19 3/5/2565 BE   15:233/5/2565 BE   15:23





21

TH
A
I

โหมดการใชงานที่เปนประโยชน ในการใชงาน โปรดดูหัวขอ “แผงควบคุมการทํางาน”

*1 อาจใชเวลานานจนกวาจะเสร็จสิ้น หากมีการทํางานซอนทับกันกับการ   
ละลายนํ้าแข็ง โหมดนี้จะเร่ิมทํางานหลังจากละลายน้ําแข็งเสร็จแลว

*2  หากไมไดหยุดสัญญาณเตือน เสียงเตือนจะดังติดตอกัน 30 นาที

หมายเหตุ

• ไมสามารถใชงานในโหมดทําความเย็นพิเศษ แชแข็งแบบเรงดวน และ
ทําความเย็นแบบเรงดวน พรอมกันได หากโหมดใดโหมดหนึ่งดังกลาว
กําลังทํางานอยู

• หลีกเล่ียงการเปดตูเย็นระหวางการทํางานในโหมดดังกลาว

โหมดทําความเย็นพิเศษ

โหมดแชแข็งแบบเรงดวน 
โหมดทําความเย็นแบบเรงดวน

โหมดทําความเย็นพิเศษ โหมดแชแข็งแบบเรงดวน ทําความเย็นแบบเรงดวน

คุณสมบัติพิเศษ โหมดนี้จะทําความเย็นเครองดม
หรืออาหารใหเย็นจัด
หมายเหตุ : อาหารท่ีมีความช้ืน
สูงอาจกลายเปนนํ้าแข็ง

โหมดนี้จะชวยเรงเวลาในการ
แชแข็งอาหารหรือการทํานํ้า
แข็ง

โหมดนี้จะทําความเย็นใหอาหารหรือเคร องด มอยางรวดเร็ว

จุดที่ใชงาน ชองแชอาหารเย็นจัด ชองแชแข็ง ชองแชแข็ง
ขอควรระวัง : หามแชขวดแกว 
เน องจากมีความเส่ียงสูงที่จะเกิดการระเบิด

เวลาในการทํางาน 6 ช่ัวโมง *1 2 ช่ัวโมง *1 30 นาที

• โหมดนี้จะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ
• สัญญาณเตือนจะไมทํางาน

• โหมดนี้จะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ
• สัญญาณเตือนจะทํางาน
การหยุดสัญญาณเตือน *2

กดปุม
ปอนเขา หรือ

กดปุม 
“แชแข็งแบบเรงดวน”

หลังจากเสร็จสิ้นการ
ทํางาน

• ไมจําเปนตองนําเคร องด มหรืออาหารออกมา • อยาลืมนําอาหารและเครองดมออกเมอไดยินเสียงเตือน
• หากวางอาหารและเครองดมไวในชองแชแข็งนานเกินกวา 30 นาที 
อาหารและเครองดมอาจกลายเปนนํ้าแข็ง

หากไฟดับในระหวาง
การทํางาน

• โหมดนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ • โหมดนี้จะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติจากสถานะกอนหนาเมอไดรับการ
จายกระแสไฟฟาตามปกติ

ชองแชแข็ง

กลองรักษาความสด

 โหมดทําความเย็นพิเศษเพ่ิมเติม
• โหมดนี้จะชวยใหการเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิตํ่าสะดวกย่ิงข้ึน
อุณหภูมิที่ตั้งคาไวอยูที่ประมาณ -1.5°C 

• ประสิทธิภาพของโหมดนี้ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมในการใชงาน (อุณหภูมิแวดลอม, ความถ่ีในการเปด
หรือปดประตู และปริมาณอาหาร)
เพ่ือเปนการรักษาอุณหภูมิ ไมควรเปดประตูตูเย็นบอยๆ

ขอควรระวัง : หามนําขวดแกวเขามาแชในตูเย็น เน่ืองจากมีความเส่ียงสูงที่จะเกิดการระเบิด

ชองทําความเย็น
พิเศษเพ่ิมเติม
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  โหมดแชเยือกแข็ง
• การปรับอุณหภูมินี้ใชเพ่ือการเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิแชเยือกแข็ง 
กําหนดการต้ังคาอุณหภูมิไวที่ -24°C.
คุณยังสามารถใชปุม “แชเยือกแข็ง” เปนปุมลัด โปรดดูหัวขอ “แผงควบคุมการทํางาน”

• อุณหภูมิอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับการใชงาน (เชน อุณหภูมิแวดลอม ความถ่ีในการเปดประตูตูเย็น ปริมาณอาหาร)
เพ่ือเปนการรักษาอุณหภูมิ พยายามอยาเปดประตูตูเย็นบอยเกินไป

• หามสัมผัสอาหารในตูเย็นในขณะที่มือเปยกและหามนําอาหารเขาปากทันทีที่นําออกมา
นอกจากนี้ ใหหลีกเล่ียงการสัมผัสช้ินสวนตางๆ ภายในตูเย็น โดยเฉพาะถาดโลหะ เน่ืองจากจะทําใหไดรับบาดเจ็บ  
จากนํ้าแข็งกัดมือได

 พลาสมาคลัสเตอร

 ประหยัดพลังงาน

ใชคุณสมบัตินี้หากตองการเปล่ียนตูเย็นใหทํางานแบบประหยัดพลังงาน

ขณะที่คุณสมบัตินี้กําลังทํางาน อุณหภูมิภายในของชองแชเย็นและชองแชแข็งจะสูงข้ึนกวาการทํางานปกติดังตอไปนี้ 
เมื่อตั้งคาอุณหภูมิเปนคามาตรฐานจากโรงงาน
อุณหภูมิที่แสดงไวจะไมเปล่ียนแปลง

ชองแชแข็ง ชองแชเย็น

ในโหมด
“ประหยัดพลังงาน”

ประมาณ
+ 1°C

ประมาณ
+ 2°C

ปดการทํางานของโหมดประหยัดพลังงาน หากเคร่ืองดื่มหรืออาหารไมอยูในอุณหภูมิที่ผูใชตองการ หรือโหมดการทํานํ้าแข็งใชเวลาในการทํานํ้าแข็งมากกวาเดิม

หมายเหตุ
ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมในการใชงาน (การควบคุมอุณหภูมิ, อุณหภูมิแวดลอม, ความถ่ีในการเปดหรือปดประตู และ
ปริมาณอาหาร)

หมายเหตุ
ในตูเย็นอาจมีกล่ินเกิดข้ึนไดเล็กนอย ซ่ึงเปนกล่ินของโอโซนท่ีเกิดจากเคร่ืองกําเนิดอนุภาคไฟฟา 
โดยปริมาณของโอโซนจะมีเพียงเล็กนอยและกล่ินจะสลายไปอยางรวดเร็ว

ใชคุณสมบัตินี้หากตองการใหภายในตูเย็นสะอาด
เคร่ืองกําเนิดอนุภาคไฟฟาที่อยูภายในตูเย็นจะปลอยกลุมประจุอนุภาค (คลัสเตอรไอออน) ซ่ึงจะมีทั้งประจุไฟฟบวกและลบออกมายังบริเวณชองแชเย็น
กลุมประจุไฟฟาเหลานี้จะลดจํานวนเช้ือราในอากาศ

ชองแชแข็ง
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แผงควบคุมการทํางาน (SJ-FX52GP, SJ-FX57GP)

หมายเหตุ
• เมื่อกดปุมใดปุมหนึ่ง รูปสัญลักษณทั้งหมดจะกะพริบ
หนึ่งคร้ังแลวจะแสดงหนาจอพรอมใชงาน 

• รูปสัญลักษณหรือไฟแสดงโหมดการ
ทํางานจะสวางข้ึนที่หนาจอพรอมใชงาน 
เมื่อกําลังทําความเย็นแบบดวน รูป
สัญลักษณทําความเย็นแบบดวนจะ
กะพริบที่หนาจอพรอมใชงาน

• เมื่อไมมีการทํางานใดๆ ประมาณ 1 นาที 
หนาจอจะกลับไปเปนหนาจอพรอมใชงาน
โดยอัตโนมัติ หากเวลาผานไปอีก 1 นาที
และไมมีการทํางานใดๆ หนาจอพรอมใช
งานจะปด

• หากตูเย็นหยุดทํางานเน่ืองจากกระแส
ไฟฟาขัดของ โหมดตางๆ ดังกลาว ยกเวนทําความเย็น
พิเศษและแชแข็งแบบดวนจะเร่ิมทํางานเหมือนเดิมเมื่อได
รับการจายกระแสไฟตามปกติ

• การทํางานจะใชไมไดหากประตูตูเย็นเปดอยู

เมื่อกดปุม  รูปสัญลักษณจะเปลี่ยนไปตามลําดับดังนี้

เลือกรูปสัญลักษณของโหมด

เฉพาะ “แบบเรงดวน”

3 ทําการต้ังคาใหเสร็จสมบูรณโดยการกด  คางไว 
 อยางนอย 3 วินาที
 (ปบ ปบ ปบ) 

1

2 

3

เลือก เปด/ปด
ปุมเปด/ปดจะสลับกันตามลําดับดวยการกดปุม

ทําการต้ังคาใหเสร็จสมบูรณ

การต้ังคาปจจุบัน
(สัญลักษณนี้จะแสดงวาปดอยู)

การต้ังคาเปล่ียนแปลง

สัญญานเตือนเปดประตู
• เมื่อประตูชองแชเย็นถูกเปดทิ้งไวนานกวา 1 นาที จะมีสัญญาณเตือน
ดังข้ึนหนึ่งคร้ัง และจะดังข้ึนอีกคร้ังหนึ่งเมื่อเวลาผานไป 1 นาที

• หากประตูเปดทิ้งไวประมาณ 3 นาที สัญญาณเตือนจะดังข้ึนอยางตอเนื่อง
• สัญญาณเตือนดังกลาวจะหยุดลง หลังจากปดประตูแลว
ปดการใชงาน
กด  และ  พรอมกัน
ไวอยางนอย 3 วินาที
(ปบ ปบ ปบ)

เสียงการทํางานของปุม
• เสียงจะดังข้ึนเมื่อมีการกดแตละปุม

หมายเหตุ
เมื่อตองการเปดโหมดเสริม ใหปฏิบัติตามขั้นตอนเดิมซํ้าอีกคร้ัง
(ไฟแสดงเปด)

ปดการใชงาน
กด  และ  พรอมกันไว
อยางนอย 3 วินาที
(ปบ ปบ ปบ)

ไฟแสดงปด

ไฟแสดงปด

การใชงานโหมดเสริม

การใชงานโหมดที่มีประโยชน

รูป
สัญลักษณ

ความหมาย
คามาตรฐาน
จากโรงงาน

ชองแชเย็น 3°C 

ชองแชแข็ง -18°C 

ไฟแสดงระดับ
อุณหภูมิ

ความหมาย
คามาตรฐานจาก

โรงงาน

สัญญานเตือนเปดประตู

เสียงการทํางานของปุม

หนาจอพรอมใชงาน

ปุมใชงาน

การควบคุมอุณหภูมิ

โหมดการใชงานที่เปนประโยชน
รูป

สัญลักษณ ความหมาย คามาตรฐานจากโรงงาน

โหมดทําความเย็นพิเศษ

โหมดทําความเยน็พเิศษเพ่ิมเตมิ

โหมดแชแข็งแบบเรงดวน

ทําความเย็นแบบเรงดวน

โหมดแชเยือกแข็ง

พลาสมาคลัสเตอร

ประหยัดพลังงาน

โหมดเสริม

สถานะพรอมใชงาน

orหรือ
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อุณหภูมิของชองแชเย็นและชองแชแข็งสามารถปรับไดคร้ังละ 1°C 
โดยปฏิบัติตามขั้นตอน a ถึง c

a. หลังจากข้ันตอนที่ 1 ใน “การใชงานพ้ืนฐาน”

กดคางไวอยางนอย  3 วินาที (ปบ ปบ ปบ)

อุณหภูมิที่ตั้งคาไวลวงหนาในปจจุบันจะกลับไปเปน 

“คามาตรฐานจากโรงงาน” 

(หนาจอจะแสดงตามภาพดานลาง)

      
b. กด   หรือ  แลวต้ังคาอุณหภูมิ

c. ทําการต้ังคาใหเสร็จสมบูรณ 

(หนาจอจะแสดงตาม 3 ใน “การใชงานพ้ืนฐาน”)
สามารถปรับอุณหภูมิของชองแชแข็งและชองแชเย็นไดคร้ังละ 0.5 °C 
โดยปฏิบัติตามขั้นตอน a ถึง c อีกคร้ัง

วิธีการตรวจสอบการต้ังคาอุณหภูมิปจจุบัน
ตูเย็นจะมีการควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม คุณสามารถปรับอุณหภูมิไดดังนี้

เลือกรูปสัญลักษณ  หรือ  

ชองแชเย็น ชองแชแข็ง

●
●

●
●

●
●

●
●

โหมดแชเยือกแข็ง

การต้ังคาชองแชเย็น/ชองแชแข็งและโหมดแชเยือกแข็ง
ชองแชเย็น : ปรับไดคร้ังละ 0.5°C ระหวาง 0°C และ 6°C
ชองแชแข็ง : ปรับไดคร้ังละ 0.5°C และ -24°C (โหมดแชเยือกแข็ง) ระหวาง -15°C และ -21°C

1 

1 

2 

เลือกรูปสัญลักษณ  หรือ 

เลือกอุณหภูมิ

3
ทําการต้ังคาใหเสร็จสมบูรณ

• เมื่อกดปุม  รูปสัญลักษณจะเปลี่ยนไปตามลําดับดังนี้

การต้ังคาเปล่ียนแปลง

การควบคุมอุณหภูมิ

หนาจอพรอมใชงาน
• อุณหภูมิที่ระบุอยูบนแผงควบคุมการทํางานไมใชอุณหภูมิที่แทจริงภายใน
ตูเย็น

• ไฟแสดงระดับอุณหภูมิจะเปล่ียนแปลงตามรูปภาพดานลางดวยการ
กดปุม  หรือ  

ชองแชเย็น ชองแชแข็ง

●
●

●
●

●
●

●
●

โหมดแชเยือกแข็ง

การต้ังคาพ้ืนฐานของชองแชเย็น/ชองแชแข็งและโหมดแชเยือกแข็ง

สลับ

orหรือ
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โหมด วิธีการเร่ิมการทํางาน สัญลักษณแสดงการเปดทํางาน  วิธีการยกเลิกการทํางาน 

โหมดทําความเย็นพิเศษ 

โหมดทําความเย็นพิเศษเพ่ิมเติม 

โหมดแชแข็งแบบเรงดวน 

โหมดประหยัดพลังงาน 

โหมดแชเยือกแข็ง 

(เชน โหมดทําความเย็นพิเศษ) 

กดปุมโหมด (เสียงปบ)

สวาง 

กดปุมโหมด (เสียงปบ)

ทําความเย็นแบบดวน กดปุมโหมดคางไวอยางนอย 3 วินาที 

(ปบ ปบ ปบ)

กะพริบ

กดปุมโหมด (เสียงปบ)

ปด

พลาสมาคลัสเตอร กดปุมโหมดคางไวอยางนอย 3 วินาที 

(ปบ ปบ ปบ)

กดปุมโหมดคางไวอยางนอย 3 วินาที  
(ปบ ปบ ปบ)

ปด

แผงควบคุมการทํางาน (SJ-FX52TP, SJ-FX57TP)
โหมดการใชงานที่เปนประโยชน

ปุม ความหมาย คามาตรฐานจากโรงงาน

โหมดทําความเย็นพิเศษ

โหมดทําความเย็นพิเศษเพ่ิมเติม

โหมดแชแข็งแบบเรงดวน

ทําความเย็นแบบเรงดวน

โหมดประหยัดพลังงาน

โหมดแชเยือกแข็ง

พลาสมาคลัสเตอร

การควบคุมอุณหภูมิ
ปุม คามาตรฐานจากโรงงาน

ชองแชเย็น

ชองแชแข็ง

การใชงานโหมดที่มีประโยชน

สัญญานเตือนเปดประตู
• เมื่อประตูชองแชเย็นถูกเปดทิ้งไวนาน
กวา 1 นาที จะมีสัญญาณเตือนดังข้ึนหนึ่ง
คร้ัง และจะดังข้ึนอีกคร้ังหนึ่งเมื่อเวลาผาน
ไป 1 นาที

• หากประตูเปดทิ้งไวประมาณ 3 นาที 
สัญญาณเตือนจะดังข้ึนอยางตอเนื่อง

• สัญญาณเตือนดังกลาวจะหยุดลง หลังจาก
ปดประตูแลว

หมายเหตุ
• หากตูเย็นหยุดทํางานเน่ืองจากกระแส
ไฟฟาขัดของ โหมดตางๆ ดังกลาว ยกเวน
ทําความเย็นพเิศษและแชแข็งแบบดวน
จะเร่ิมทํางานเหมือนเดิมเมื่อไดรับการจาย
กระแสไฟตามปกติ

กะพริบ
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การต้ังคาชองแชเย็น/ชองแชแข็งและโหมดแชเยือกแข็ง

ชองแชเย็น

1. กดปุม “ชองแชเย็น” 
2. กดปุม “ชองแชเย็น” เพ่ือเปลี่ยนระดับอุณหภูมิ 

ไฟแสดงอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปตามภาพ ดวยการกดปุมดังตอไปนี้
7→8→9→10→11→12→13→1→2→3→4→5→6→7

ชองแชแข็ง

1. กดปุม “ชองแชแข็ง” 
2. กดปุม “ชองแชแข็ง” เพ่ือเปลี่ยนระดับอุณหภูมิ

ไฟแสดงอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปตามภาพ ดวยการกดปุมดังตอไปนี้
7→8→9→10→11→12→13→โหมดแชเยือกแข็ง→1→
2→3→4→5→6→7

ตูเย็นจะมีการควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม คุณสามารถปรับอุณหภูมิไดดังนี้

วิธีการตรวจสอบการต้ังคาอุณหภูมิปจจุบัน
ไฟแสดงระดับอุณหภูมิจะติดสวางเพ่ือแสดงระดับอุณหภูมิปจจุบันดวยการกดปุมตามที่แสดงดานลางนี้

ปุม “ชองแชเย็น”

ปุม “ชองแชแข็ง”

การควบคุมอุณหภูมิ

การต้ังคาพ้ืนฐานของชองแชเย็น/ชองแชแข็งและโหมด
แชเยือกแข็ง 
อุณหภูมิของชองแชเย็นและชองแชแข็งสามารถปรับได 5 ระดับ โดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอน a ถึง b

ชองแชเย็น

a. กดปุม “ชองแชเย็น” คางไวอยางนอย 3 วินาที 
(ปบ ปบ ปบ)
ไฟแสดงจะยอนกลับไปเปน “คามาตรฐานจากโรงงาน”

b. กดปุม “ชองแชเย็น” เพ่ือเปลี่ยนระดับอุณหภูมิ

ไฟแสดงอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปตามภาพ ดวยการกดปุมดังตอไปนี้
7→10→13→1→4→7

ชองแชแข็ง

a. กดปุม “ชองแชแข็ง” คางไวอยางนอย 3 วินาที 
(ปบ ปบ ปบ)
ไฟแสดงจะยอนกลับไปเปน “คามาตรฐานจากโรงงาน”

b. กดปุม “ชองแชแข็ง” เพ่ือเปลี่ยนระดับอุณหภูมิ

ไฟแสดงอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปตามภาพ ดวยการกดปุมดังตอไปนี้
7→10→13→โหมดแชเยือกแข็ง→1→4→7

ทําตามขั้นตอน a ถึง b หากตองการปรับอุณหภูมิใน 13 ระดับ

* เฉพาะชองแชแข็งเทานั้น

หมายเหตุ
• หลังจากทําการปรับระดับอุณหภูมิ ไฟแสดงระดับอุณหภูมิจะดับลงประมาณ 5 วินาที

 ...    ปด  ...   สวาง  ...  กะพริบ (ชา)  ...กะพริบ (เร็ว)

12 3 4 56
7

89 10 11 12 13
*

Level

Indi- 
cator

การต้ังคา
เร่ิมตน

การแชแข็ง
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ชองแชแข็ง
• ควรแชแข็งอาหารในปริมาณที่พอดีในแตละคร้ังเพ่ือใหอาหารแข็งตัว
อยางรวดเร็ว

• ควรหอหุมอาหารหรือปดฝาใหสนิทกอนนําเขาตูเย็น
• วางอาหารลงในชองแชแข็งใหสมํ่าเสมอกัน
• ควรทําฉลากติดไวบนภาชนะหรือถุงตางๆ เพ่ือบันทึกวันที่เก็บอาหารไว ใน
ชองแชแข็ง

* ขอควรจําสําหรับการทํานํ้าแข็ง
- กระบวนการทํานํ้าแข็งอาจใชเวลานานกวาเดิม  
  ยกเวนตําแหนงในภาพ “สวนประกอบของตูเย็น”
- การทํานํ้าแข็งอาจชาลงเมอมีอาหารหรือเครองดมจํานวนมากในชอง
แชแข็ง

- คุณอาจเปดใชงานโหมดแชแข็งแบบเรงดวนเพอใหการทํานํ้าแข็ง
รวดเร็วข้ึน

ชองแชเย็น

ผักและผลไม
• ควรหอหุมผักและผลไมดวยพลาสติกใสหรือถุง (ไมปดผนึก) กอนนําไปแช
ในกลองใสผักเพ่ือคงความสดไว

• ผักและผลไมที่ไดรับผลกระทบจากอุณหภูมิตํ่าไดโดยงาย ควรเก็บไว ในที่
เย็นยกเวนในตูเย็น

นม, เนย และไข
• ผลิตภัณฑนมสวนใหญจะระบุวันที่ควรบริโภคกอนที่ดานนอกของบรรจุ
ภัณฑพรอมกับระบุอุณภูมิที่แนะนําและอายุการเก็บรักษาของอาหาร

• ถาดวางไข

เนื้อสัตวและอาหารทะเล
• ควรวางบนจานและหอหุมดวยพลาสติกใสหรือกระดาษหอ
• สําหรับเนื้อสัตวและอาหารทะเลท่ีมีขนาดใหญ ควรวางไวที่ดานในของ
ช้ันวาง

• ในการเก็บรักษาอาหารท่ีปรุงเสร็จแลว ควรหุมดวยพลาสติกหรือใสใน
ภาชนะบรรจุที่ปดมิดชิดกอนนําไปแชในตูเย็น

* ขอควรจําสําหรับอาหารสด
- อาหารสด (หอหุมสนิท) ควรเก็บไวในระยะเวลาท่ีจํากัดเพ่ือปองกันไมให
เกิดการเนาเสียและสงผลตออาหารอื่นๆ ที่เก็บไวในตูเย็น

• ควรแนใจวาอาหารมีคุณภาพสดใหมที่สุดเพ่ือชวยยืดอายผุลิตภัณฑอาหารที่เนาเสียได ขอมูลดังตอไปนี้เปนขอแนะนําเพ่ือชวยใหเก็บรักษาอาหารไดยาวนานข้ึน
• อาหารมีอายุในการเก็บรักษาท่ีจํากัด ควรตรวจสอบใหแนใจวา ผู ใชบริโภคภายในเวลาที่กําหนดโดยผูผลิต

ขอแนะนําในการประหยัดพลังงาน

• ติดตั้งตูเย็นไว ในสถานท่ีที่มีอากาศถายเทไดดีและเหลือพื้นที่วางเพ่ือการระบายอากาศ 
• หลีกเล่ียงการวางตูเย็นในตําแหนงที่ถูกแสงแดดโดยตรง และอยาวางตูเย็นใกลกับเคร่ืองใชไฟฟาที่มีความรอน 
• ไมควรเปดประตูตูเย็นบอยๆ
• อาหารรอน ควรรอใหเย็นกอน แลวจึงนําไปแชในตูเย็น
• วางอาหารบนช้ันวางใหเปนแนวราบ เพ่ือการหมุนเวียนของความเย็นอยางมีประสิทธิภาพ

การเก็บรักษาอาหารในตูเย็น

ชองลมเขา
ชองลมออก

คําแนะนําในการปองกันหยดน้ําหรือน้ําแข็ง
ดานในตูเย็น
• ปดประตูตูเย็นใหสนิท หากอาหารคว่ํา อาจทําใหเกิดชองวางระหวางตัว
ตูเย็นและประตู ดังนั้นควรเก็บอาหารเขาช้ันวางหรือชองแชใหเรียบรอย

• เปดและปดประตูตูเย็นโดยเร็วท่ีสุดเทาที่จะทําได อาจเกิดหยดนํ้าหรือ
นํ้าแข็งได หากเปดประตูทิ้งไวเปนเวลานาน หรือเปดปดประตูบอยครั้ง
เกินไป

• ควรบรรจุหรือหอหุมอาหารตาง ๆ ที่จะแชใหเรียบรอย เชน นําใสภาชนะ
บรรจุอาหาร หรือหอดวยพลาสติกคลุมอาหาร (โดยเฉพาะอาหารท่ีมี
ความช้ืนสูง)

คําแนะนําในการเก็บรักษาอาหาร
• โปรดวางอาหารบนช้ันวางอยางสมดุลกัน เพ่ือใหความเย็นสามารถ
หมุนเวียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

• การเปดประตูตูเย็นทิ้งไวเปนเวลานานจะทําใหชองแชตางๆ ของตูเย็น
มีอุณหภูมิสูงข้ึน

• อาหารรอน ควรรอใหเย็นกอน แลวจึงนําไปแชในตูเย็น การเก็บอาหาร
ที่รอนอยูในทันทีจะเพ่ิมอุณหภูมิใหตูเย็นสูงข้ึนและความเส่ียงใหอาหาร
เนาเสียไดงาย

• อยาวางอาหารหรือภาชนะปดชองลมเขาและชองลมออกของวงจร
หมุนเวียนความเย็น มิฉะน้ัน อาหารภายในตูเย็นจะไมไดรับความเย็น
อยางทั่วถึงกัน

• อยาวางอาหารไวหนาชองลมเย็นออกโดยตรง เพราะอาจทําใหอาหาร
เย็นเกินไป 
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การดูแลรักษาและทําความสะอาด

ขอสําคัญ
ปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางนี้ เพ่ือปองกันรอยแตกราวบนพ้ืนผิวดานใน
และชิ้นสวนท่ีเปนพลาสติก
• เช็ดคราบนํ้ามันจากอาหารที่ติดอยูกับช้ินสวนพลาสติก
• นํ้ายาทําความสะอาดที่เปนสารเคมีบางชนิดอาจทําใหพลาสติกเสียหายได
ดังนั้นให ใชเฉพาะน้ํายาทําความสะอาดชนิดเจือจาง (นํ้าสบูออนๆ) เทานั้น

• หากใชนํ้ายาทําความสะอาดที่ไมเจือจางหรือเช็ดนํ้าสบูออกไมหมดอาจ
ทําใหช้ินสวนพลาสติกแตกราวได

การทําความสะอาด
เพ่ือสุขอนามัยท่ีดี ใหแนใจวาไดปฏิบัติตามขอแนะนําตอไปน้ีเปนประจํา
• นําช้ินสวนตางๆ (เชน ช้ันวางภายในตู) ออกจากตูเย็นและประตู ทําความ
สะอาดดวยน้ําอุนผสมนํ้ายาลางจาน จากนั้นลางออกดวยน้ําสะอาดแลว
เช็ดใหแหง

• ทําความสะอาดภายในตูเย็นดวยผานุมชุบนํ้าสบูอุนๆ จากนั้นใชนํ้าเย็น
ลางนํ้าสบูออกใหหมด

• เช็ดภายนอกตูเย็นดวยผานุมทุกคร้ังที่เปอน
• ทําความสะอาดขอบยางประตูโดยใชแปรงสีฟนชุบนํ้าอุนผสมนํ้ายา
ลางจาน

• เช็ดแผงควบคุมการทํางานดวยผาแหง
<SJ-FX52TP, SJ-FX57TP>

หมายเหตุ
• หลังจากทําความสะอาดแลว ใหแนใจวาได ใสช้ันวางและชองแชตางๆ
ไวที่เดิม

• หามใชสารทําความสะอาดหรือสารละลายชนิดเขมขนสูง (แล็กเกอร, 
สี, ผงขัดเงา, เบนซิน หรือนํ้ารอน เปนตน) ที่อาจทําใหเกิดการชํารุด
เสียหายได

• หากดึงปลั๊กไฟออก โปรดรออยางนอย 5 นาที กอนจะเสียบปลั๊กใหม
อีกคร้ัง

• ช้ันวางท่ีเปนกระจกแตละช้ินมีนํ้าหนัก จึงควรจับดวยความระมัดระวัง
เมื่อทําการถอดออกจากตูเย็น

• อยาทําวัตถุตกหลนภายในตูเย็นหรือกระทบกระแทกกับผนังดานใน
เพราะอาจทําใหพ้ืนผิวดานในแตกราวได

กอนการขนสง
เช็ดนํ้าออกจากถาดรองรับนํ้าทิ้ง กอนการเช็ดทําความสะอาด ใหรอเปน
เวลา 1 ช่ัวโมงข้ึนไปหลังจากถอดปลั๊กออก เน่ืองจากอุปกรณของวงจร
ทําความเย็นจะมีความรอนสูงมาก (ถาดรองรับนํ้าทิ้งจะอยูที่ดานหลังของ
ตูเย็น)

ถาดรองรับนํ้าทิ้ง

การละลายน้ําแข็งของระบบทําความเย็น
การละลายน้ําแข็งจะทํางานโดยอัตโนมัติโดยระบบประหยัดพลังงาน
เฉพาะตัว (ประมาณวันละหนึ่งคร้ัง) การทํานํ้าแข็งอาจใชเวลาเน่ืองจาก
อุณหภูมิภายในตูเย็นอาจสูงข้ึนกวาปกติเล็กนอยในระหวางการละลาย
นํ้าแข็ง

ส่ิงที่ควรทําเมอหลอดไฟภายในตูเย็นเสีย
โปรดติดตอศูนยบริการชารปเพ่ือเปลี่ยนหลอดไฟ เน่ืองจากการเปล่ียน
หลอดไฟตองดําเนินการโดยชางผูชํานาญการ

การปดการทํางานของตูเย็น
หากมีความจําเปนตองถอดปลั๊กตูเย็นออกเปนระยะเวลานาน โปรดปฎิบัติ
ตามคําแนะนําดานลาง เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดเช้ือราภายในตูเย็น

1. นําอาหารออกมาใหหมด
2. ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบ
3. ทําความสะอาดดานในของตูเย็นและเช็ดใหแหงสนิท
4. เปดประตูตูเย็นเล็กนอยทิ้งไว 2-3 วัน เพ่ือปลอยใหแหงสนิท
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คําแนะนําเบ้ืองตน กอนติดตอศูนยบริการ
กอนทานจะติดตอขอรับบริการจากศูนยบริการชารป กรุณาตรวจสอบดังตอไปนี้

ปญหา การแกไข

ตูเย็นไมทําความเย็น
แมแตนอยและรูป
สัญลักษณสวางข้ึนตาม
ลําดับ

SJ-FX52GP 
SJ-FX57GP

ตูเย็นถูกต้ังคาไวที่ “โหมดจัดแสดงหนาราน”
ทําตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 เพอยกเลิกโหมดนี้

1 เปดประตูตูเย็น

2 กดปุม  คางไวอยางนอย 5 วินาที

ตูเย็นไมทําความเย็นและ
รูปสัญลักษณสวางข้ึนตาม
ลําดับ

SJ-FX52TP 
SJ-FX57TP

ตูเย็นถูกต้ังคาไวที่ “โหมดจัดแสดงหนาราน”
ทําตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 เพอยกเลิกโหมดนี้

1 เปดประตูตูเย็น
2 กดปุม “แชแข็งแบบเรงดวน” คางไวอยางนอย 5 วินาที

เมอสัมผัสภายนอกตูเย็นแลวรูสึกรอน เปนเรองปกติ เนองจากซอนแผงระบายความรอนไวเพอปองกันไอนํ้าเกาะรอบตูเย็น

พ้ืนที่รอบๆ มือจับประตูมีความรอนเมอสัมผัส
โดน

เปนเรองปกติ
ตวัทําความรอนอยูขางในประตูเพอปองกันไมใหหยดนํ้ากอตัว

เมอตูเย็นมีเสียงดังเกิดข้ึน หากสาเหตุของเสียงมาจากเหตุผลดานลาง เปนการทํางานปกติของตูเย็น
• เสียงดังท่ีเกิดจากการเร่ิมทํางานของคอมเพรสเซอร 

-- ระดับเสียงจะลดลง เมอคอนเพรสเซอรทํางานไดระยะหน่ึง
• เสียงของคอมเพรสเซอรดังข้ึนวันละหน่ึงคร้ัง 

-- เสียงการทํางานดังข้ึนทันที หลังจากการทํางานของระบบละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ
• เสียงที่เกิดข้ึนจากการไหลเวียนของนํ้ายา (เสียงน้ําไหล) 

-- เสียงจากการไหลเวียนของนํ้ายาทําความเย็นในทอ (เสียงอาจดังข้ึนเปนระยะๆ)
• เสียงคลายกับเสียงแตกราวหรือเสี่ยงล่ันของช้ินสวนพลาสติก 

-- เสียงที่เกิดจากการขยายตัวและหดตัวของผนังดานในและช้ินสวนภายในตูเย็นในระหวางการทําความเย็น

เกิดนํ้าแข็งหรือหยดนํ้าดานในหรือดานนอก
ตูเย็น (ใหใชผาเปยกเช็ดเกล็ดนํ้าแข็งและใชผา
แหงเช็ดหยดนํ้า)

อาจเกิดข้ึนจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
• เมออุณหภูมิภายนอกมีความช้ืนสูง
• เมอเปดและปดตูเย็นบอยๆ
• เมอแชอาหารที่มีนํ้าเปนสวนประกอบปริมาณมาก (ควรหอหุมอาหารไวกอนแชในตูเย็น)
• หยดนํ้าหรือนํ้าแข็งที่บริเวณดานในหรือดานนอกตูเย็นอาจมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับฤดูกาล (ฤดูกาล) 
และอุปนิสัยการใชงานและสภาพแวดลอมของแตละแหง

เกล็ดนํ้าแข็งเกิดข้ึนไดงาย หากอุณหภูมิของชองแชแข็งตํ่ามาก
(โดยเฉพาะในขณะใชงาน “โหมดแชเยือกแข็ง”)

-- เปล่ียนการควบคุมอุณหภูมิเปนการต้ังคาอน

เกิดหยดนํ้าดานในกลองใสผักและผลไม เมอเกิดหยดนํ้าในตูเย็น ใหปรับแถบเลอนไปที่ตําแหนง “เปด” หากหยดน้ํายังไมแหง ใหเช็ดออก
ดวยผาแหง

อาหารในชองแชเย็น 
เย็นจัดจนแข็ง

SJ-FX52GP 
SJ-FX57GP

• ตูเย็นทํางานโดยตั้งอุณหภูมิชองแชเย็นไวที่ 0°C เปนเวลานานหรือไม 
-- เปล่ียนการควบคุมอุณหภูมิเปน 3°C หรือสูงกวา

• ชองแชแข็งทํางานโดยตั้งอุณหภูมิชองแชแข็งไวที่ -21°C เปนเวลานานหรือไม 
-- เปล่ียนการควบคุมอุณหภูมิเปน -18°C หรือสูงกวา

• หากอุณหภูมิโดยรอบตํ่า อาหารอาจกลายเปนนํ้าแข็งไดแมวาจะตั้งคาชองแชเย็นไวที่ 6°C ก็ตาม

SJ-FX52TP 
SJ-FX57TP

• ตูเย็นทํางานโดยตั้งอุณหภูมิชองแชเย็นไวตํ่ากวาปกติหรือไม 
-- เปล่ียนการควบคุมอุณหภูมิเปนการต้ังคาอน

• ตูเย็นทํางานโดยตั้งอุณหภูมิชองแชแข็งไวตํ่ากวาปกติหรือไม 
-- เปล่ียนการควบคุมอุณหภูมิเปนการต้ังคาอน

• หากอุณหภูมิโดยรอบตํ่า อาหารอาจกลายเปนนํ้าแข็งได แมวาจะตั้งคาชองแชเย็นไวสูงกวาปกติก็ตาม

กล่ินไมพึงประสงคในชองแช • ควรห่อหุ้มอาหารที่มีกล่ินแรงให้มิดชิดก่อนนําไปแช่
• ตัวดูดกล่ินไม่สามารถดูดกล่ินได้ทั้งหมด
• ทําความสะอาดภายในตู้เย็นเป็นระยะๆ
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ปญหา การแกไข

แผงควบคุมไมทํางาน (เฉพาะรุน SJ-FX52GP, 
SJ-FX57GP)

อาจเกิดข้ึนจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
• แผงควบคุมหรือนิ้วมือเปอนหยดนํ้า นํ้ามัน หรือสิ่งอนๆ
• เมอสัมผัสแผงควบคุมดวยมือที่สวมถุงมือ นิ้วมือที่ติดพลาสเตอรปดแผล เล็บมือหรือวัตถุอนๆ
• มีสติกเกอรหรือเทปแปะอยูบนปุมสัมผัส
• ตําแหนงที่สัมผัสหางจากปุมสัมผัสเล็กนอย
• เวลาเปดทํางานไมเพียงพอสําหรับปุมสัมผัส

หากมีรอยขีดบนพื้นผิวช้ินสวนพลาสติก • รอยขีดดังกลาวไมใชจุดบกพรองจากการผลิต
สวนประกบกันของวัสดุเรซินหรือสวนเชอมตอของแม
พิมพโลหะจะเปนเหมือนรอยเสนขีด

สัญญาณเตือนประตูเปดดังไมหยุด
(เฉพาะรุน SJ-FX52TP, SJ-FX57TP)

ถาสัญญาณเตือนประตูเปดดังไมหยุดหลังจากปดประตูทั้งหมดแลว แสดงวาเกิดความผิดปกติ 
กรุณาติดตอศูนยบริการชารปเพ่ือทําการแกไข 
วิธีการหยุดสัญญาณเตือนประตูเปดช่ัวคราว 
กดปุม “ชองแชเย็น” 
และปุม “ชองแชแข็ง”
พรอมกันคางไวเปนเวลา 3 วินาทีหรือมากกวา 
• สัญญาณเตือนประตูเปดจะทํางานอีกคร้ังหลังจากนี้ประมาณ 2 วัน

หากทานยังตองการติดตอขอรับบริการ
กรุณาติดตอศูนยบริการชารปใกลบานทาน

รอยขีด
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