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ภาษาไทย
EN

G
LISH

ขอมูลเพ่ิมเติมในการใชงานเพ่ือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมให
เหลือนอยท่ีสุด
1. หลีกเล่ียงการวางตูเย็นใกลกับแหลงกําเนิดความรอน เชน 
เตาอบ หรือกลางแสงแดด ควรมีฉนวนกันความรอนระหวาง
ตูเย็นกับแหลงกําเนิดความรอน หากอยูใกลหรือติดกัน

2. ไมควรเปดประตูบอย หรือเปดทิ้งไวนานเกินไป
3. ไมควรแชอาหารรอนในตูเย็นทันที
4. ควรเปล่ียนขอบยางประตูเมื่อเสื่อมสภาพ
5. เมื่อมีการเคล่ืยนยายตูเย็นควรท้ิงชวงเวลาอยางนอย 2 ช่ัวโมง
กอนเกิดการเสียบปลั๊กเร่ิมใชงาน

"หากไมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏในคูมือ อาจทําใหเกิดการส้ิน
เปลืองพลังงานที่่เพ่ิมขึ้น"

บริษัทฯ ขอขอบคุณอยางสูงท่ีเลือกใชผลิตภัณฑชารป
กอนใชตูเย็น โปรดอานคูมือการใชนี้ใหละเอียด เพ่ือใหการใชตูเย็น
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

Thank you very much for buying SHARP product.
Before using your SHARP refrigerator, please read this
operation manual to ensure that you gain the maximum
benefit from your new refrigerator.

คูมือการใชงาน
OPERATION MANUAL

REFRIGERATOR-FREEZER
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ภาษาไทย
บริษัทฯ ขอขอบคุณอยางสูงที่เลือกใชผลิตภัณฑชารป กอนใชตูเย็น โปรดอานคูมือการใชนี้ใหละเอียด 
เพอใหการใชตูเย็นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
• ตูเย็นนี้สําหรับใชทํานํ้าแข็งกอน แชเย็น และแชแข็งอาหาร
• ตูเย็นเครองนี้สําหรับใชภายในบานเทานั้น และควรมีอุณหภูมิโดยรอบตามที่กําหนดไวในตาราง ระดับสภาพอากาศจะ
กําหนดไวบนแผนแสดงคาพิกัด

• ตูเย็นจะทํางานเต็มประสิทธภิาพในชวงอุณหภูมิโดยรอบตามระดับสภาพอากาศท่ีกําหนดไว ถาใชตูเย็นในอุณหภูมิที่
หนาวเย็น ตูเย็นจะไมไดรับความเสียหายจนถึงอุณหภูมิที่ + 5 องศาเซลเซียส

• ไมควรใหตูเย็นอยูในอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียสหรือตํ่ากวา เปนระยะเวลานาน

 ภูมิอากาศเขตร้อนชื้น

• ตองจายไฟฟาแกเครองใชไฟฟาผานอุปกรณกระแสตกคาง (residual current device RCD) มีกระแสตกคางกําหนดไมเกิน 30 mA
• เครองใชไฟฟานี้เหมาะแกการใชในประเทศมีภูมิอากาศเขตรอนชื้นและอาจใชในประเทศอนไดดวย

g ในระหวางทําการติดตั้งหรือเคลื่อนยายตูเย็น ควรตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟไม
เสียหาย ถาปลั๊กไฟหรือสายไฟหลุดหลวม หามเสียบปลั๊กไฟ

g หามจับปลั๊กไฟขณะท่ีมือเปยก
g เมื่อตองการถอดปล๊ักออก ใหจับที่ตัวปล๊ักไฟ ไมควรถอดปล๊ักโดยการดึงสายไฟ
g เมื่อมีฝุนละอองจับที่ปลั๊กไฟ อาจทําใหเกิดไฟไหมไดควรเช็ดทําความสะอาด
อยางระมัดระวัง

g ดึงปลั๊กไฟออกหากไมไดใชตูเย็นเปนเวลานาน 

g กรณีสายไฟเกิดความเสียหาย ควรเปล่ียนสายไฟใหมที่ไดมาตรฐานโดยชาง
ผูชํานาญจากศูนยบริการชารปเทานั้น

ในการใชงาน

g อยาเก็บสารระเหยหรือวัตถุไวไฟ เชน เบนซิน แกซหุงตม กระปองสเปรย กาว 
แอลกอฮอลบริสุทธิ์ เปนตน ไวในตูเย็น เพราะสารดังกลาวระเบิดไดงาย

g อยาเก็บวัตถุที่ไวตออุณหภูมิ เชน ผลิตภัณฑยา ไวในตูเย็นเน่ืองจากคุณภาพ

ของผลิตภัณฑยาดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงได
g หามดัดแปลง แกไข หรือซอมแซมตูเย็นนี้เองเพราะอาจทําใหเกิดไฟไหม ไฟฟา
ช็อตหรือการบาดเจ็บได

g หามวางวัตถุใดๆ ไวบนตูเย็น หากวัตถุดังกลาวหลนลงมาจากตูเย็น อาจทําให
บาดเจ็บได

g เครองใชไฟฟานี้ไมมีเจตนาใหใชโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ดอยความสามารถ
ทางรางกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณและความรู
เวนแตวาจะไดรับการควบคุมดูแลหรือการสอนเก่ียวกับการใชเครองใชไฟฟา
โดยบุคคลที่รับผิดชอบตอความปลอดภัยของบุคคลเหลานั้น
เด็กควรไดรับการควบคุมดูแลเพอใหแนใจวาจะไมเลนเครองใชไฟฟา

นํ้ายาทําความเย็น

ตูเย็นเคร่ืองนี้มีนํ้ายาทําความเย็น (R600a:ไอโซบิวเทน) และกาซเปาฉนวนความเย็น 
(ไซโคลเพนเทน) ชนิดไวไฟ ดังนั้นควรปฏิบัติตามกฎ 
ตอไปนี้เพ่ือปองกันไมใหเกิดการเผาไหมและการระเบิด

g หามทําใหระบบทําความเย็นเสียหายเชน การใชของมีคมขูดในชองแข็ง หรือ 
ทําใหสารทําความเย็นร่ัวไหลออกมา ในระบบทําความเย็น ทั้งดานหลังและดาน
ในตูเย็นจะมีนํ้ายาทําความเย็นอยู

g หามใชเครองมือหรือวิธีการอนๆ เพอเรงเวลาของกระบวนการละลายน้ําแข็ง 
(ตูเย็นเครองนี้ใชระบบละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ)

gหามนําเครองใชไฟฟาอนที่ผูทําไมไดแนะนํามาใชในชองเก็บรักษาอาหาร เชน 
เครองปนไอศกรีม เครองขจัดกล่ินไฟฟา

g ในบริเวณท่ีติดตั้งตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็งและผนังโดยรอบตอง
ใหมีการถายเทของอากาศท่ีดีและปราศจากส่ิงกีดขวาง

gหามใชกระปองสเปรยที่ติดไฟงาย เชน กระปองสีสเปรยใกลกับตูเย็น
g ในกรณีที่ระบบทําความเย็นไมทํางาน หามสัมผัสกับเตารับบนผนังและทําใหเกิด
ประกายไฟใหเปดหนาตางเพ่ือระบายอากาศออกจากหอง จากนั้นติดตอขอรับ
บริการจากศูนยบริการชารป

การติดต้ัง

g หามติดตั้งตูเย็นในที่เปยก แฉะ ช้ืน เน่ืองจากอาจทําใหฉนวนไฟฟาเสียหายหรือ

เกิดไฟฟาร่ัวได นอกจากนี้ยังอาจทําใหเกิดการควบแนนที่ดานนอกตูเย็นและ

ทําใหเกิดสนิมได

g ควรติดตั้งตูเย็นบนพื้นใหเสมอกันและม่ันคง

สายไฟ ปลั๊กไฟ และเตารับ

อานขอบังคับตอไปนี้โดยละเอียดเพ่ือปองกันไฟฟาชอตหรือไฟไหม

g เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับบนผนังใหแนน หามใชสายไฟตอพวงหรือปลั๊กไฟตอพวง
g เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับที่มีแรงดันไฟฟาตามพิกัดที่กําหนด 

g ควรเช่ือมตอขาสายดินกับข้ัวสายดินอยางถูกตอง 

เฉพาะใชภายในบานเทานั้น

ระดับสภาพ
อากาศ

ชวงอุณหภูมิโดยรอบ
ท่ีเหมาะสม

SN +10°C to 32°C

N +16°C to 32°C

ST +16°C to 38°C

T +16°C to 43°C

ขอมูลดานความปลอดภัย

คําเตือน สัญลักษณนี้หมายถึงมีความเส่ียงสูงตอการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ขอควรระวัง สัญลักษณนี้หมายถึงมีความเส่ียงสูงตอการเสียหายของส่ิงของหรือบาดเจ็บสวนบุคคล

คําเตือน
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การดูแลและการทําความสะอาด
g ถอดปลั๊กเสียบออกจากเตารับกอนเพ่ือปองกันไฟฟาชอต
g หามฉีดนํ้าเขาทั้งภายในและภายนอกตูเย็นโดยตรงเพราะอาจทําใหเกิดสนิม 
และทําใหฉนวนไฟฟาเสียหายได

ปญหา
g หากไดกล่ินเหม็นไหม ใหดึงปลั๊กไฟออกทันที จากนั้นติดตอขอรับบริการจาก
ศูนยบริการชารป

g กรณีที่มีแกสหุงตมรั่ว ควรเปดหนาตางเพ่ือใหอากาศถายเทไดสะดวก หามแตะ
ตองเตารับหรือตูเย็นเปนอันขาด

การกําจัดท้ิง

g ควรแนใจวาตูเย็นที่อยูในระหวางเก็บไวเพ่ือรอการกําจัดทิ้งน้ันไมเปนอันตราย
ตอเด็ก (เชน ถอดยางรองประตูตูเย็นออกเพื่อปองกันไมใหเด็กเปดตูเย็นเลน
และถูกขังไวในตูเย็น)

g ตูเย็นเคร่ืองนี้ตองกําจัดทิ้งอยางเหมาะสม ดังนั้นควรสงไปยังโรงงานรีไซเคิลที่

ไดมาตรฐานสําหรับสารทําความเย็น และกาซเปาฉนวนความเย็นชนิดไวไฟ

การขนสง
g เมื่อติดตั้งหรือเคลื่อนยายตูเย็น ใหใชแผนยางรองเพ่ือปองกันพื้นไมใหชํารุด

g ควรเคล่ือนยายตูเย็นโดยจับที่มือจับที่บริเวณดานหลังและดานลาง หากยกตู
เย็นข้ึนไมถูกตอง อาจทําใหบาดเจ็บได

ขอควรระวัง

rear bottom

ในการใชงาน
g เพ่ือความปลอดภัย อยาแตะตองชุดคอมเพรสเซอรหรือชิ้นสวนโดยรอบเน่ือง

จากในระหวางตูเย็นทํางานช้ินสวนเหลานี้จะมีความรอนสูงมากและขอบโลหะ

อาจทําใหไดรับบาดเจ็บได

g หามสัมผัสอาหาร หรือภาชนะบรรจุอาหารที่เปนโลหะในชองแชแข็งขณะท่ี

มือเปยก เน่ืองจากจะทําใหไดรับบาดเจ็บจากนํ้าแข็งกัดมือได

g หามวางขวดหรือกระปองที่บรรจุเคร่ืองดื่มไวในชองแชแข็ง โดยเฉพาะในระหวาง

การทํางานในโหมด "ทําความเย็นแบบดวน" ซ่ึงมีความเส่ียงสูงที่ขวดแกว

ดังกลาวอาจระเบิดได

g หามนํานํ้าชนิดอื่นมาทํานํ้าแข็งกอน นอกเหนือจากนํ้าดื่มเทานั้น

g หามเปดหรือปดประตูหากมีคนวางมือไวใกลประตู เพราะมีความเส่ียงสูงที่นิ้วมือ

ของบุคคลดังกลาวอาจถูกประตูหนีบได

g หามแชของที่มีขนาดใหญเกินไปในช้ันวางของท่ีประตู หากวัตถุดังกลาวหลน

ลงมาจากช้ันวาง อาจทําใหบาดเจ็บได
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ภาษาไทย

1 ควรวางตูเย็นในระยะท่ีพอเหมาะใหสามารถถายเทอากาศรอบตูเย็นได
สะดวก
• ตัวอยางในภาพแสดงระยะชองวาง
ข้ันตํ่าในการติดตั้งตูเย็น สภาวะ
การวัดของการใชพลังงาน จะอยู
ภายใตระยะหางที่แตกตางกัน 

• หากเวนระยะหางรอบตูเย็นให
มากกวานี้ อาจชวยใหประหยัด
พลังงานได

• หากเวนระยะหางตูเย็นนอยกวา
ระยะท่ีแสดงดังภาพ อาจเปนสาเหตุใหเกิดความรอนที่สูงข้ึน เสียงดัง 
และเกิดความบกพรองแกตูเย็นได

• ระยะหางระหวางดานหลังของตูเย็นและผนังควรอยูระหวาง 60 มม. 
เปนตนไป แตไมเกิน 75 มม. 
หากระยะหางมากกวา 75 มม. ทานอาจไดรับบาดเจ็บจากการสัมผัสกับ
คอมเพรสเซอร และช้ินสวนโดยรอบไดเน่ืองจากในระหวางที่ตูเย็นทํางาน
ช้ินสวนเหลานี้จะมีความรอนสูงมาก 

ระยะหางโดยรวมท่ีจําเปนในการใชงาน

การติดต้ังตูเย็น ชนิดตั้งพ้ืน

2 ใชตัวปรับระดับขาตูเย็นดานหนาทั้งสองตัวเพ่ือวางตูเย็นใหอยูในตําแหนงที่
มั่นคงและไดระดับกับพื้น

3 เมื่อประตูดานซายและขวาไมอยูในแนวเดียวกันใหปรับโดยใชขาต้ังปรับ
ระดับได

ขาต้ังปรับระดับได

หมายเหตุ

• ควรจัดวางตูเย็นไวในตําแหนงที่เสียบปลั๊กไดงาย
• หลีกเล่ียงการวางตูเย็นในตําแหนงที่ถูกแสงแดดโดยตรง และอยาวางตูเย็น
ใกลกับเคร่ืองใชไฟฟาที่มีความรอน

• อยาวางตูเย็นของคุณลงบนพื้นโดยตรง วางขาต้ังที่เหมาะสม เชน แผนไม 
ไวใตตูเย็น

• เมอเสียบปลั๊กไฟขณะท่ีประตูเปดอยู สัญญาณเตือนประตูเปดจะดังข้ึน ซ่ึง
ไมใชอาการผิดปกติแตอยางใด สัญญาณเตือนดังกลาวจะหยุดลงหลังจากปด
ประตูแลว

ส่ิงที่ควรทํากอนใชตูเย็น
ทําความสะอาดช้ินสวนภายในตูเย็นดวยผานุมชุบนํ้าอุน
ถาใชนํ้าสบูออนๆ ทําความสะอาดดวย ใหเช็ดออกใหหมดจดดวยผาชุบนํ้า
สะอาด

เมื่อประตูดานซายยกข้ึน เมื่อประตูดานขวายกข้ึน 

ลดขาตั้งปรับระดับ
ดานขวาลง

ลดขาตั้งปรับระดับ
ดานซายลง

(จนกวาขาต้ังปรับระดับไดที่อยูอีกดานหนึ่งลอยข้ึน
เหนือพื้นเล็กนอย) 

4 ถอดสกรู 4 ตัวท่ีบริเวณดานลางของตูเย็น และใชสกรูเหลานี้เพ่ือติดตั้ง
ฝาครอบดานลาง (ที่ครอบขาต้ังเก็บไวในชองแชเย็น)

สกรู (4 ตัว) สกรู 

ฝาครอบขาต้ัง 

11
80

 มม
.

1500 มม.

90มม.

60มม. 60มม.

หรือมากกวา

หรือมากกวา หรือมากกวา
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1. ชั้นวางของท่ีประตู (3 ช้ิน)
2. ชั้นวางของในชองแชเย็น (2 ช้ิน)
3. ชั้นวางของ
4. ชั้นวางขวด (ดานซาย)
5. กลองใสผักและผลไม

ฝาปดกลองใสผักและผลไมจะเปดเมอดึงกลองออก
6. กลองในชองแชแข็ง (ขนาดเล็ก) (3 ช้ิน)
7. กลองในชองแชแข็ง (ขนาดใหญ) (2 ช้ิน)
8. ลอเลอน (4 ลอ)

ใชลอเลอนของตัวตูในการเคลอนตัวไปมา

9. ขาต้ังปรับระดับได (2 ขา)
10. ฝาครอบขาต้ัง
11. แผงกระจายความเย็นแบบไฮบริด

แผงกระจายความเย็นแบบไฮบริดจะกระจาย
ความเย็นทางออม ภายในชองแชเย็นจากทางดานหลัง วิธีการน้ีจะทําให
อาหารไดรับความเย็นอยางทั่วถึงโดยไมตองสัมผัสกระแสของอากาศเย็น

12. หลอดไฟ
13. ชองอเนกประสงค

SJ-FX79T : 2 ชิ้น
SJ-FX74T : 1 ชิ้น

14. ชองวางไข
15. ชั้นวางขวด (ดานขวา)

ในการแชขวดขนาดใหญ
ใหเลอนแผงก้ันไปดานหลังจนสุด 

16. ชองแชเย็นจัด (ดานบน) 
17. ชองแชเย็นจัด (ดานลาง)
18. ถาดทํานํ้าแข็งกอน (2 ช้ิน)

1) อยาเติมนํ้าลงในถาดทํานํ้าแข็งมากเกินไป
เพราะจะทําใหนํ้าแข็งรวมติดกัน

2) เมอนํ้าในถาดกลายเปนนํ้าแข็งแลว ใหหมุนที่
บิดตามเข็มนาฬกา นํ้าแข็งจะหลนลงในกลองใส
นํ้าแข็ง

    
  

สวนประกอบของตูเย็น

19. กลองใสนํ้าแข็ง (2 ช้ิน)
หมายเหตุ
เพ่ือปองกันไมใหกลองใสนํ้าแข็งเสียหาย หามทํานํ้าแข็งในกลองใสนํ้าแข็ง
หรือนํากลองใสนํ้าแข็งไปใสนํ้ามัน

20. ยางรองประตู (4 ช้ิน)

21. แผงควบคุมการทํางาน

ตัวดูดกล่ิน
เคร่ืองชวยดูดกล่ินจะติดตั้งอยูในเสนทางการไหลเวียนของความเย็น โดยจะ
ทํางานในแบบอัตโนมัติและไมตองทําความสะอาด

สามารถเก็บอาหารไดมากข้ึนดวยการถอดอุปกรณเสริมภายใน
ออกพรอมต้ังความเย็นที่เหมาะสม

แผงกั้น

วิธีการถอด
ดึงแผงก้ันไปดานหนาพรอมกับกดตะขอเพ่ือ
ถอดแผงก้ันออก 

แผงกั้น

กด

วิธีการติดต้ัง
ใสปุมล็อคทั้ง 4 ปุมเขาไปดานบน

ท่ีบิด

ตะขอ

( )

วิธีถอดฝาปดกลองใสผักและผลไม

ปุมล็อค

ชอง

ฝาปด

ลอเลอน

กลองใสนํ้าแข็ง

15

 13

 1
 14

16

155

2020

20 20

 7  7

 6

 2
 1

 1

 6

88
9 9

10

 11 12  12

 13
 14

18
19

 1

 13

17

21

 4
 3

SJ-FX74T

ชองแชเยือกแข็ง 4 ดาว
SJ-FX79T
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ภาษาไทย

โหมดการใชงานที่เปนประโยชน ในการใชงาน โปรดดูหัวขอ "แผงควบคุมการทํางาน"

ชองแชแข็ง

ชองแชอาหารเย็นจัดโหมดทําความเย็นพิเศษ

แชแข็งแบบดวน 

ทําความเย็นแบบดวน

โหมดทําความเย็นพิเศษ แชแข็งแบบดวน ทําความเย็นแบบดวน

คุณสมบัติ โหมดนี้จะทําใหอาหารหรือเคร่ืองดื่มเย็น
เปนนํ้าแข็ง
หมายเหตุ : อาหารที่มีความช้ืนสูงอาจ
กลายเปนนํ้าแข็ง

โหมดนี้จะชวยเรงเวลาในการ
แชแข็งอาหารใหเร็วข้ึน

โหมดนี้จะทําความเย็นใหอาหารหรือเคร่ืองดื่มอยางรวดเร็ว

จุดที่ใชงาน ชองแชอาหารเย็นจัด ชองแชแข็ง ชองแชแข็ง
ขอควรระวัง : หามแชขวดแกว เน่ืองจาก
มีความเส่ียงสูงที่จะเกิดการระเบิด

เวลาในการทํางาน 6 ช่ัวโมง *1 2 ช่ัวโมง *1 30 นาที

• โหมดนี้จะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ
• สัญญาณเตือนจะไมทํางาน

• โหมดนี้จะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ
• สัญญาณเตือนจะทํางาน
การหยุดสัญญาณเตือน *2
กดปุมปอนเขา

หลังจากเสร็จสิ้นการ
ทํางาน

• ไมจําเปนตองนําเครองดมหรืออาหารออกมา • อยาลืมนําอาหารและเครองดมออกเมอไดยินเสียงเตือน
• หากวางอาหารและเครองดมไวในชองแชแข็งนานเกินกวา 30 
นาที อาหารและเคร่ืองดื่มอาจกลายเปนนํ้าแข็ง

หากไฟดับในระหวาง
การทํางาน

• โหมดนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ • โหมดนี้จะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติจากสถานะ
กอนหนาเมื่อไดรับการจายกระแสไฟฟาตามปกติ

*1 อาจใชเวลานานจนกวาจะเสร็จสิ้น หากมีการทํางานซอนทับกันกับการละลาย
นํ้าแข็ง โหมดนี้จะเร่ิมตนหลังจากการละลายน้ําแข็งทํางานเสร็จสิ้นแลว

*2  หากไมไดหยุดสัญญาณเตือน เสียงเตือนจะดังติดตอกัน 30 นาที

หมายเหตุ
• ไมสามารถใชงานในโหมดทําความเย็นพิเศษ แชแข็งแบบดวน และทําความเย็น
แบบดวน พรอมกันได หากโหมดใดโหมดหนึ่งดังกลาวกําลังทํางานอยู

• หลีกเล่ียงการเปดตูเย็นระหวางการทํางานในโหมดดังกลาว
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แผงควบคุมการทํางาน
หมายเหตุ
• เมอกดปุมใดปุมหนึ่ง รูปสัญลักษณทั้งหมดจะ

กะพริบหนึ่งคร้ังแลวจะแสดงหนาจอพรอมใชงาน
หากตูเย็นหยุดทํางานเน่ืองจากกระแสไฟฟา
ขัดของโหมดตางๆดังกลาวยกเวนทําความเย็น
พิเศษและแชแข็งแบบดวน จะเร่ิมทํางานเหมือน
เดิมเมื่อไดรับการจายกระแสไฟตามปกติ

• การทํางานจะใชไมไดหากประตูชองแชเย็นเปดอยู
• รูปสัญลักษณหรือไฟแสดงโหมดการ
ทํางานจะสวางข้ึนที่หนาจอพรอมใช
งานเมื่อกําลังทําความเย็นแบบดวน
รูปสัญลักษณทําความเย็นแบบดวน
จะกะพริบที่หนาจอพรอมใชงาน

• เมอไมมีการทํางานใดๆ ประมาณ 1 
นาที หนาจอจะกลับไปเปนหนาจอ
พรอมใชงานโดยอัตโนมัติ หาก
เวลาผานไปอีก 1 นาที และไมมีการทํางานใดๆ 
หนาจอพรอมใชงานจะปด

สถานะ
พรอมใชงาน

การใชงานโหมดท่ีสําคัญ หนาจอ

1
เลือกรูปสัญลักษณของโหมด (เชน ทําความเย็นพิเศษ) 

2
เลือก เปด/ปด

(ปิด)

3

ทําการต้ังคาใหเสร็จสมบูรณ
(เสียงบี๊บ)

รูปสัญลักษณโหมดจะติด
สวาง

รูปสัญลักษณจะดับที่หนา
จอพรอมใชงาน

เฉพาะ "ทําความเย็นแบบดวน"
ทําการต้ังคาใหเสร็จสมบูรณโดยกดคางไวอยาง
นอย 3 วินาที 
(บี๊บ บี๊บ บี๊บ)

เฉพาะ "ทําความเย็น
แบบดวน

           (กะพริบ)

กะพริบ

เมื่อกดปุม  รูปสัญลักษณจะเปลี่ยนไปตามลําดับ
ดังนี้

:

หนาจอพรอมใชงาน 

โหมดการใชงานที่เปนประโยชน

การใชงานโหมดเสริม
สาระสําคัญ ยกเลิกการใชงาน หนาจอ

สัญญานเตือนเปิดประตู • เมอประตูชองแชเย็นหรือชองแชแข็งถูกเปดทิ้งไวนานกวา 1 นาที จะมี
สัญญาณเตือนดังข้ึนหนึ่งคร้ัง และจะดังข้ึนอีกคร้ังหนึ่งเมอเวลาผานไป 1 นาที

• หากประตูเปดทิ้งไวประมาณ 3 นาที สัญญาณเตือนจะดังข้ึนอยางตอเนอง
• สัญญาณเตือนดังกลาวจะหยุดลงหลังจากปดประตูทั้งหมดแลว

กด  และ  พรอมกันไวอยางนอย 3 
วินาที (บี๊บ บี๊บ บี๊บ)

ไฟแสดงปิด

เสียงการทํางานของปุ่ม • เมอตองการปดเสียงการทํางานของปุม กด  และ  พรอมกันไวอยางนอย 3 
วินาที (บี๊บ บี๊บ บี๊บ)

ไฟแสดงปิด

หมายเหตุ • เมอตองการเปดโหมดเสริม ใหปฏิบัติตามขั้นตอนเดิมซํ้าอีกคร้ัง (ไฟแสดงปด)

เลือกปุม

ปุมสลับ

ปอนเขาปุม

โหมดการใชงานที่เปนประโยชน

รูป
สัญลักษณ ความหมาย คามาตรฐานจาก

โรงงาน

โหมดทําความเย็นพิเศษ

ปิดแชแข็งแบบดวน

ทําความเย็นแบบดวน

การควบคุมอุณหภูมิ

รูป
สัญลักษณ ความหมาย คามาตรฐานจาก

โรงงาน

ชองแชเย็น 3°C 

ชองแชแข็ง -18°C 

โหมดเสริม

ไฟแสดง
ระดับอุณหภูมิ ความหมาย คามาตรฐานจาก

โรงงาน

สัญญานเตือนเปด
ประตู

เปิด 

เสียงการทํางานของปุม
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ภาษาไทย

การต้ังคาข้ันสูงสําหรับชองแชเย็น / ชองแชแข็ง
สามารถปรับอุณหภูมิของชองแชเย็นและชองแชแข็งไดคร้ังละ 0.5 °C โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ก ถึง ค

a. หลังจากข้ันตอนที่ 1 ใน “การใชงานพ้ืนฐาน”
กดคางไวอยางนอย  3 วินาที
อุณหภูมิที่ตั้งคาไวลวงหนาในปจจุบันจะกลับไปเปน “คามาตรฐานจากโรงงาน”
(หนาจอจะแสดงตามภาพดานขวามือ)

b. กด  หรือ  แลวต้ังคาอุณหภูมิ

c. ทําการต้ังคาใหเสร็จสมบูรณ (เหมือนกับข้ันตอนที่ 3 ใน “การใชงานพ้ืนฐาน”)

ปฏิบัติตามขั้นตอน ก ถึง ค

ชองแชเย็น ชองแชแข็ง
บี๊บ บี๊บ บี๊บ

สลับ

การควบคุมอุณหภูมิ
ตูเย็นจะมีการควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม คุณสามารถปรับอุณหภูมิไดดังนี้

วิธีการตรวจสอบการต้ังคาอุณหภูมิปจจุบัน
กดปุม  เพ่ือเลือกรูปสัญลักษณ  หรือ 

การต้ังคาชองแชเย็น / ชองแชแข็ง
ชองแชแข็ง
 : ปรับไดคร้ังละ 1°C ระหวาง -13°C ถึง -21°C
ชองแชเย็น
 : ปรับไดคร้ังละ 1°C ระหวาง 0°C ถึง 6°C

คามาตรฐานจากโรงงาน

ชองแชเย็น ชองแชแข็ง

 

การใชงานพื้นฐาน
หนาจอ

1

เลือกรูปสัญลักษณ  
หรือ 

ชองแชเย็น ชองแชแข็ง

2

ตั้งคาอุณหภูมิ

3
ทําการต้ังคาให
เสร็จสมบูรณ
(เสียงบี๊บ)

กะพริบ
กะพริบ

(ข้ึน)

(ลง)

เมื่อกดปุม  รูปสัญลักษณจะเปล่ียนไปตามลําดับดังนี้

:

หนาจอพรอมใชงาน 

การควบคุมอุณหภูมิ

กะพริบ
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ผักและผลไม
ควรหอหุมผักและผลไมดวยพลาสติกใสหรือถุง (ไมปดผนึก) กอนนําไปแชในกลอง
ใสผักและผลไมเพ่ือคงความสดไวใหมากที่สุด

นม เนย และไข
• ผลิตภัณฑนมสวนใหญจะระบุวันที่ควรบริโภคกอนที่ดานนอกของบรรจุภัณฑพรอม
กับระบุอุณภูมิที่แนะนําและอายุการเก็บรักษาของอาหาร

• ควรเก็บไขไวที่ช้ันวางไข

เนื้อ ปลา และไก
• ควรวางบนจานหรือชามและหอหุมดวยพลาสติกใสหรือกระดาษหอ
• สําหรับเน้ือ ปลา หรือเนื้อไกที่มีขนาดใหญ ควรวางไวที่ดานในของช้ันวาง
• ในการเก็บรักษาอาหารท่ีปรุงเสร็จแลว ควรหุมดวยพลาสติกหรือใสในภาชนะ
บรรจุที่ปดมิดชิดกอนนําไปแชในตูเย็น

สําหรับการแชแข็งที่มีประสิทธิภาพ
• ควรเลือกอาหารที่สดและสะอาด
• ควรแชแข็งอาหารในปริมาณนอยๆ ในแตละคร้ังเพอใหอาหารแข็งตัวอยาง
รวดเร็ว

• ควรหอหุมอาหารหรือปดฝาใหสนิทกอนนําไปแช
• วางอาหารในชองแชแข็งใหสมํ่าเสมอกัน
• ควรทําฉลากติดไวบนภาชนะหรือถุงตางๆ เพอบันทึกวันที่เก็บอาหารไวใน
ชองแชแข็ง

คําแนะนําในการปองกันหยดน้ําหรือน้ําแข็งดานในตูเย็น
• ปดประตูตูเย็นใหสนิท หากอาหารคว่ํา อาจทําใหเกิดชองวางระหวางตัวตูเย็น
และประตู ดังนั้นควรเก็บอาหารเขาช้ันวางหรือชองแชใหเรียบรอย

• ควรเก็บอาหารที่มีความช้ืนสูงในกลองอัดลมหรือปดผนึกใหแนนหนา

หมายเหตุ

• โปรดวางอาหารบนช้ันวางอยางสมดุลกัน เพอใหความเย็นสามารถหมุนเวียนได

อยางมีประสิทธิภาพ

• อาหารรอน ควรรอใหอาหารเย็นลงกอนนํา

ไปแชการเก็บอาหารที่รอนอยูในทันทีจะ

เพ่ิมอุณภูมิใหตูเย็นสูงข้ึนและเพ่ิมความ

เส่ียงใหอาหารเนาเสียไดงาย
• อยาวางอาหารหรือภาชนะปดชองลมเขา
และชองลมออกของวงจรหมุนเวียนความ
เย็น มิฉะน้ัน อาหารภายในตูเย็นจะไมไดรับ
ความเย็นอยางทั่วถึงกัน

อยาวางอาหารไวหนาชองลมเย็นออกโดยตรง
เพราะจะทําใหอาหารเย็นจัดจนแข็งได

การแชเย็นสามารถชวยลดการเนาเสียของอาหาร
ควรแนใจวาอาหารมีคุณภาพสดใหมที่สุดเพ่ือชวยยืดอายุผลิตภัณฑอาหารที่เนาเสียได
ตอไปนี้เปนขอแนะนําเพ่ือชวยใหเก็บรักษาอาหารไดยาวนานข้ึน

การเก็บรักษาอาหารในตูเย็น

 ●
 

อาหาร ไข
ขนาดเล็ก ฯลฯ

ขวด ฯลฯ
(ขนาดใหญ)

อาหาร น้ำผลไม
(ขนาดเล็ก)

อาหารแชแข็ง
(ขนาดเล็ก)

อาหารแชแข็ง
(ขนาดใหญ)

ผัก, ผลไม นม เนย

ขวด ฯลฯ

เนื้อ ปลา ไก ฯลฯ
ไมควรนำผักใสในชองนี้
ผักอาจเปนน้ำแข็งได

ชองลมเขา
ชองลมออก
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ภาษาไทย

การใชไฟฟา
การใชไฟฟาของตูเย็นรุนนี้จะมีการวัดคาตามมาตรฐานสากลของประสิทธิภาพการทํางานของ
ตูเย็นหากใชงานตูเย็นโดยการนําอุปกรณเสริมออก(บริเวณท่ีแรเงา)ตูเย็นจะทํางานในสภาวะ
ที่ประหยัดพลังงานมากที่สุด

• การวัดคาปริมาณการใชไฟฟาของตูเย็นรุนนี้วัดเมอนํา
อุปกรณเสริมเหลานี้ออกตามที่แสดงในบริเวณท่ีแรเงา

• การวัดคาปริมาณการใชไฟฟาของตูเย็น
รุนนี้วัดเมื่อระยะหางของตูเย็นเปนไป
ตามที่แสดงในรูปภาพดานขวา

g ควรเวนพื้นที่ระบายอากาศรอบตูเย็นใหเพียงพอ
g หลีกเล่ียงการวางตูเย็นในตําแหนงที่ถูกแสงแดดโดยตรง และ

อยาวางตูเย็นใกลกับเคร่ืองใชไฟฟาที่มีความรอน
g ไมควรเปดประตูตูเย็นบอยๆ
g อาหารรอน ควรรอใหอาหารเย็นลงกอนนําไปแช
g วางอาหารบนช้ันวางใหสมดุลกัน เพ่ือใหความเย็นสามารถ

หมุนเวียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอแนะนําในการประหยัดพลังงาน

ขอมูลสําคัญ
เพ่ือปองกันไมใหพ้ืนผิวและชิ้นสวนท่ีเปนพลาสติกภายในแตกราว 
ใหปฎิบัติตามคําแนะนําดังนี้

• เช็ดคราบนํ้ามันจากอาหารที่ติดอยูบนช้ินสวนพลาสติกออก
• นํ้ายาทําความสะอาดที่เปนสารเคมีบางชนิดอาจทําใหพลาสติกเสียหายได 
ดังนั้นใหใชเฉพาะน้ํายาทําความสะอาดชนิดเจือจาง (นํ้าสบูออนๆ) เทานั้น

• หากใชนํ้ายาทําความสะอาดที่ไมเจือจางหรือเช็ดนํ้าสบูออกไมหมดอาจทําให
ช้ินสวนพลาสติกแตกราวได

การทําความสะอาด
g นําช้ินสวนตางๆ เชน ช้ันวางภายในตู ออกจากตูเย็น ทําความสะอาดดวยน้ําอุน
ผสมนํ้ายาลางจาน จากนั้นลางออกดวยน้ําสะอาดแลวเช็ดใหแหง 
(ยกเวนช้ันวางผักและผลไมไมสามารถถอดออกได)

g ทําความสะอาดภายในตูเย็นดวยผานุมชุบนํ้าสบูอุนๆ จากนั้นใชนํ้าเย็นลางนํ้า
สบูออกใหหมด

g เช็ดดานนอกตูเย็นดวยผานุมทุกคร้ังที่เปอน
g ทําความสะอาดขอบยางประตูโดยใชแปรงสีฟนชุบนํ้าอุนผสมนํ้ายาลางจาน
g เช็ดแผงควบคุมการทํางานระบบสัมผัสดวยผาแหง

หมายเหตุ

• หามใชสารทําความสะอาดหรือสารละลายชนิดเขมขนสูง (แล็กเกอร สี 

ผงขัดเงา เบนซิน นํ้ารอน เปนตน) ที่อาจทําใหเกิดการชํารุดเสียหายได

• หากดึงปลั๊กไฟออก โปรดรออยางนอย 5 นาทีกอนจะเสียบปลั๊กใหมอีกคร้ัง

• ช้ันวางท่ีเปนกระจกแตละช้ินมีนํ้าหนักประมาณ 3 กก. จึงควรจับดวย

ความระมัดระวัง เมื่อทําการถอดออกจากตูเย็นหรือในขณะถือช้ันวาง

• อยาทําวัตถุตกหลนภายในตูเย็นหรือกระทบกระแทกกับผนังดานใน

เพราะอาจทําใหพ้ืนผิวดานในแตกราวได

กอนการขนสง
เช็ดนํ้าออกจากถาดรองรับนํ้าทิ้ง กอนการเช็ดทําความสะอาด ใหรอเปนเวลา 
1 ช่ัวโมงข้ึนไปหลังจากถอดปลั๊กไฟออก เน่ืองจากอุปกรณของวงจรทําความ
เย็นจะมีความรอนสูงมาก (ถาดรองรับนํ้าทิ้งจะอยูที่ดานหลังของตูเย็น)

การปดไฟตูเย็น
หากจําเปนตองปดตูเย็นเปนเวลานาน ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพ่ือลด
การเติบโตของเช้ือรา:
1. นําอาหารท้ังหมดออกมา
2. ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับ
3. ทําความสะอาดดานในตูเย็นใหทั่วและเช็ดใหแหง 
4. เปดประตูทั้งหมดไวประมาณ 2-3 วันเพ่ือใหตูเย็นแหงสนิท 

การละลายน้ําแข็ง
การละลายน้ําแข็งจะทํางานโดยอัตโนมัติเพ่ือประหยัดพลังงาน

ส่ิงที่ควรทําเม่ือหลอดไฟภายในตูเย็นเสีย
โปรดติดตอศูนยบริการชารปเพ่ือเปลี่ยนหลอดไฟ เน่ืองจากการเปล่ียนหลอด
ไฟตองดําเนินการโดยชางผูชํานาญการ

การดูแลรักษาและการทําความสะอาด

ถาดรองรับน้ําท้ิง

300มม.

90มม.

300มม.

60มม.
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กอนติดตอขอรับบริการจากศูนยบริการชารป กรุณาตรวจสอบดังตอไปนี้

ปญหา การแกไข
เมื่อสัมผัสภายนอกตูเย็นแลวรูสึกรอน โดยปกติ ดานขางทั้งสองของตูเย็นจะรอน เน่ืองจากซอนแผงระบายความรอนไวเพ่ือปองกันไอนํ้าเกาะรอบตูเย็น

เมื่อตูเย็นมีเสียงดังเกิดข้ึน ถือวาตูเย็นปกติหากตูเย็นมีเสียงดังตอไปนี้
• เสียงดังที่เกิดจากการเร่ิมทํางานของคอมเพรสเซอร 
-- เสียงน้ันจะเบาลง เมื่อคอมเพรสเซอรทํางานไดสักครูหนึ่ง

• เสียงของคอมเพรสเซอรจะดังวันละหนึ่งคร้ัง 
-- เสียงการทํางานดังข้ึนทันทีหลังจากการทํางานของระบบละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ

• เสียงที่เกิดข้ึนจากการไหลเวียนของนํ้ายา (เสียงนํ้าไหล) 
-- เสียงจากการไหลเวียนของนํ้ายาทําความเย็นในทอ (เสียงอาจดังข้ึนเปนระยะๆ)

• เสียงคลายกับเสียงแตกราวหรือเสียงลั่นเอี๊ยด
-- เสียงที่เกิดจากการขยายตัวและหดตัวของผนังดานในและช้ินสวนภายในตูเย็นในระหวางการทําความเย็น

เกิดนํ้าแข็งหรือหยดนํ้าดานในหรือดาน
นอกตูเย็น 

อาจเกิดข้ึนจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ใหใชผาเปยกเช็ดเกล็ดนํ้าแข็งและใชผาแหงเช็ดหยดนํ้า
• เมออุณหภูมิภายนอกมีความช้ืนสูง
• เมอเปดและปดตูเย็นบอยๆ
• เมอแชอาหารที่มีนํ้าเปนสวนประกอบปริมาณมาก (ควรหอหุมอาหารไวกอนแชในตูเย็น)

อาหารในชองแชเย็น เย็นจัดจนแข็ง • ตูเย็นทํางานโดยตั้งอุณหภูมิชองแชเย็นไวที่ 0°C เปนเวลานานหรือไม 
-- เปล่ียนการควบคุมอุณหภูมิกลับไปเปน 3°C

• ตูเย็นทํางานโดยตั้งอุณหภูมิชองแชแข็งไวที่ -21°C เปนเวลานานหรือไม 
-- เปล่ียนการควบคุมอุณหภูมิกลับไปเปน -18°C

• หากอุณหภูมิโดยรอบตํ่า อาหารอาจกลายเปนนํ้าแข็งไดแมวาจะตั้งคาชองแชเย็นไวที่ 6°C ก็ตาม

กล่ินไมพึงประสงคในชองแช • ควรหอหุมอาหารที่มีกล่ินแรงใหมิดชิดกอนนําไปแช
• ตัวดูดกล่ินไมสามารถดูดกล่ินไดทั้งหมด

หากสัญญาณเตือนประตูเปดดังไมหยุด • สัญญาณเตือนดังกลาวจะหยุดลงหลังจากปดประตูแลว

หากทานยังตองการติดตอขอรับบริการ
กรุณาติดตอศูนยบริการชารปใกลบานทาน

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

the table. The climate class is specifi ed on the rating plate.
The refrigerator is fully functional at the ambient temperature range of the indicated 
climate class. 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.

 Tropical climate.
• 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.

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.

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

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

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

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

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

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

 ■ Connect the earth pin to the earth terminal properly.
 ■ Make sure that the power cord has not been damaged 
during installation or moving. If the power plug or cord 
is loose, do not insert the power plug.

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

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

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

 ■ Should the flexible supply cord be damaged, it must 
be replaced by service agent approved by SHARP, a 
special cord is required.

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

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

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

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

 ■ 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.

Climate 
class

Acceptable range of 
ambient temperature

SN +10°C to 32°C

N +16°C to 32°C

ST +16°C to 38°C

T +16°C to 43°C

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

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

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

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

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

Disposal
 ■ Ensure that the refrigerator presents no danger to 
children while being stored for 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 fl oor from being damaged.

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

Caution

rear bottom

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

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

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

 ■ Do not use other than potable water to make ice cubes.
 ■ Do not open or close the door when other people put 
a hand near the door. There is a risk that the other 
people may get their fi ngers caught 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.
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1 Keep adequate ventilation space around the 
refrigerator.
• The fi gure shows the 

minimum required 
space for installing 
the refrigerator. The 
measurement condition 
of power 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 figured, 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 60mm or more, and less than 
75mm. 
If the space is wider than 75mm, you may get 
injured by touching compressor and its peripheral 
parts which are extremely hot during the operation. 

Overall space required in use

Installation Free standing type

90mm
or more

60mm
or more

60mm
or more

11
80

 m
m

1500 mm

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

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

Adjustable foot

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 not abnormal. This sound 
stops after closing the door.

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.

When the left door is 
raised.

When the right door is 
raised.

Lower the foot 
at right side.

Lower the foot 
at left side.

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

4 Remove the 4 screws of the lower part of the cabinet 
and use these screws to set the foot cover. (The foot 
cover is packed inside the refrigerator compartment.)

Screw 
(4 screws) Screw 

Foot cover 
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1. Door pocket (3 pcs)
2. Refrigerator shelf (2 pcs)
3. Shelf
4. Bottle pocket (left)
5. Fruit and vegetable crisper

The cover of the fruit and vegetable 
crisper opens as the case is pulled.

6. Freezer case (small) (3 pcs)
7. Freezer case (large) (2 pcs)
8. Caster (4 pcs)

The casters allow the refrigerator 
to move back and forth.

9. Adjustable foot (2 pcs)
10. Foot cover
11. Hybrid cooling panel

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

12. Light
13. Utility pocket

SJ-FX79T : 2 pcs
SJ-FX74T : 1 pc

14. Egg holder
15. Bottle pocket (right)

To store large-size bottles, move 
the partition all the way back.

16. Fresh case (upper)
17. Fresh case (lower)
18. Ice cube maker (2 pcs)

1) Do not overfi ll 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.

    
  

Description

19. Ice cube box (2 pcs)
Note
To prevent the ice cube box from being damaged, do 
not pour oil into the box or make ice in it.

20. Magnetic door seal (4 pcs)

21. Control panel

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

More food can be stored by taking out the 
internal accessories with normal cooling 
operation.

Partition

How to remove
To remove the partition, pull it to 
the front with pushing the claw.

Partition

Push

How to set
Insert the four projections into 
the upper parts.

Lever

Ice cube box

Claw

( )

How to remove the fruit and vegetable 
crisper cover

Projection portion

Hole

Cover

Casters

15

 13

 1
 14

16

155

2020

20 20

 7  7

 6

 2
 1

 1

 6

88
9 9

10

 11 12  12

 13
 14

18
19

 1

 13

17

21

 4
 3

SJ-FX74T

4 star freezer
SJ-FX79T
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Useful modes As for the operations, refer to chapter “Control panel”.

Freezer 
compartment

Fresh caseExtra cool
Express freezing 
Express cool

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

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

This mode speeds up 
the time to freeze food.

This mode is to cool beverages or foods quickly.

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

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

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

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.

Press enter button.

*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.
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Control panel
Note
• When you press one of the 

buttons, all icons fl ash once and 
show the standby display. If the 
refrigerator stops because of 
power failure, the modes except 
for Extra cool and Express 
freezing function the same way as 
before at the time of re-power.

• Operation is invalid while the 
refrigerator door is open.

• 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.

Turn-on state

Operations of useful modes
Display

1
Select the mode icon.

(e.g. Extra cool)

2
Select on/off.

(off)

3

Complete the setting.
(Beep)

Mode icon turns 
on.

Mode icon turns 
off on the standby 
display.“Express cool”only

Complete the setting by pressing 
for 3 seconds or more. 
(Beep, Beep, Beep)

“Express cool” 
only   

           (Flashing)

Flashing

When press  button, the icons 
change in the order shown as below.

:

Standby display 

Useful modes

Operation of additional modes
Summary Cancel operation Display

Door alarm • When the refrigerator or freezer 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 all the door.

Press  and  simultaneously 
for 3 seconds or more.
(Beep, Beep, Beep)

The indicator 
turns off.

Sound 
of button 
operation

• When you want to switch off button operation sound. Press  and  simultaneously 
for 3 seconds or more.
(Beep, Beep, Beep)

The indicator 
turns off.

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

Select 
button

Switching 
button

Enter 
button

Useful modes
Icon Meaning Default setting

Extra cool

OFFExpress freezing

Express cool

Controlling temperature

Icon Meaning Default setting
Refrigerator 
compartment 3°C 

Freezer compartment -18°C 

Additional modes
Indicator Meaning Default setting

Door alarm

ON 
Sound of button 
operation
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Advanced Setting of Refrigerator/Freezer compartment
The temperature of refrigerator compartment and freezer compartment can be adjusted in step of 0.5 °C by following the 
steps a to c.

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

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 
1°C.

Refrigerator 
compartment

Freezer 
compartment

Beep beep beep

switch

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

How to check the current 
temperature setting
Press  button to select  or  icon.

Setting of Refrigerator / Freezer 
compartment
Freezer compartment
 : Adjustable between -13°C and -21°C in step of 1°C
Refrigerator compartment
 : Adjustable between 0°C and 6°C in step of 1°C

Default setting

Refrigerator compartment Freezer compartment

Basic operations Display

1

Select  or 
 icon.

Refrigerator 
compartment

Freezer 
compartment

2

Set the 
temperature.

3
Complete 
the setting.
(Beep)

Flashing
Flashing

(up)

(down)

When press  button, the icons 
change in the order shown as below.

:

Standby display 

Controlling temperatureFlashing
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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.

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.

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.

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.

Note
• Evenly place the food on the 

shelves to allow the cooling air 
to circulate efficiently.

• 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.

Refrigeration reduces the rate of food spoilage.
Ensure that the food is of the freshest possible quality to maximize the shelf life of perishable foods.
The following is a general guide to help promote longer food storage.

Storing food

Vegetables are improper  ●
in this case. They may 
be frozen.

Dairy products

Small foods
Eggs etc.

Meat, Fish, Poultry etc.

Fruits, Vegetables
Small foods
Juice etc.

Bottles etc.

Frozen foods
(Small size)

Frozen foods
(Big size)

Bottles etc.
(Big size)
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Power consumption
Power consumption of this model is measured according to the 
international standard of refrigerator performance.
If the refrigerator is operated with the 
accessories (shaded area) taken out, it 
works under the most energy efficient 
condition.

• The amount of power consumption 
of this model is measured with these 
accessories taken out as indicated 
shaded area.

• The amount of power 
consumption of this model 
is measured under the 
space dimensions on the 
right picture.

 ■ Keep the ventilation space as much as 
possible around the refrigerator.

 ■ 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.

Tips for saving energy

300mm

90mm

300mm

60mm

Important
To prevent cracks on inside surfaces and plastic 
components, follow these tips.
• Wipe out food oil adhered to plastic parts.
• Some household chemicals may cause damage, so use 

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

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

Cleaning
 ■ Remove the accessories (e.g. shelves) from the cabinet 
and the door. Wash them by warm soapy dishwashing 
water. After that, rinse them in clean water and dry. 
(Only fruit and vegetable shelf is not removable.)

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

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

 ■ Clean the Magnetic door seal with a toothbrush and 
warm soapy dishwashing water.

 ■ Wipe the control panel with a dry cloth.

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

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

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

• The glass shelves weigh approximately 3 kg each. Hold 
them firmly when remove from the cabinet and carry.

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

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

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.

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.

Care and cleaning

Evaporating pan
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Before calling for service, check the following points.

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

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 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.

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

If door alarm does not stop. • The alarm stops after close the door.

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

Before you call for service
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ขอมูลจําเพาะ
SPECIFICATION
ตูเย็นชารป แบบมีชองแชเยือกแข็ง ระบบการละลายน้ําแข็งแบบอัตโนมัติ ประเภทชองแช 4 ดาว
SHARP refrigerator with freezer, automatic defrosting system, 4-star compartment type.

รุน / MODEL SJ-FX74T SJ-FX79T

แรงดันไฟฟา (โวลต)
Rate Voltage (V~) 220

ความถ่ี (เฮิรต)
Rate Frequency (Hz) 50

กําลังไฟฟาเขา (วัตต)
Power Input (W) 185

จํานวนเฟสไฟฟา (เฟส)
Number of phases (Phases) 1

กาซเปาฉนวนความเย็นไวไฟ
Flammable lnsulation Blowing Gas CYCLO PENTANE (NON CFC 100%)

ชนิดของสารทําความเย็น
Refrigerant R600a

ปริมาณของสารทําความเย็น (กรัม)
Mass of the Refrigerant (g) 70g

ปริมาตรความจุ (ลิตร/คิว)*
Actual storage volume (L/cu.ft.) 579 / 20.5 630 / 22.3

ขนาดภายนอก
Dimension (mm)

กวาง
Width 892 892

ลึก
Depth 771 771

สูง
Height 1720 1830

นํ้าหนัก
Weight (kg) 100 103

* จากฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ของ กฟผ.

หมายเหตุ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

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

TINS-B689CBRZ 15MT  TH
Printed in Thailand

2https://www.th.sharp

SHARP CORPORATION
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