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ตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็ง 
คูมือการใชงาน

01_OM_TINS-C051CBRZ 21DT_TH.indd   101_OM_TINS-C051CBRZ 21DT_TH.indd   1 3/2/2565 BE   09:333/2/2565 BE   09:33



2

เรียน ลูกคาผูมีอุปการะคุณ
บริษัทฯ ขอขอบคุณอยางสูงที่เลือกใชผลิตภัณฑชารป
กอนใชตูเย็น โปรดอานคูมือการใชงานนี้ใหละเอียด เพ่ือใหการใชตูเย็นนี้เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
• ตูเย็นนี้มีไวสําหรับทํานํ้าแข็ง ทําความเย็น และแชแข็งอาหาร
• ตูเย็นเคร่ืองนี้สําหรับใชงานภายในที่พักอาศัยเทานั้น
โดยมีอุณหภูมิแวดลอมตามที่ระบุในตารางระดับสภาพอากาศไดระบุไว
ในฉลากของตูเย็น ถาตูเย็นนั้นทํางานไมตรงตามชวง อุณหภูมิของสภาพ
แวดลอมของระดับสภาพอากาศของตูเย็น รุนนั้น จะมีผลกับอุณหภูมิภายใน
ตูเย็น ตูเย็นจะไมเสียหายหากทํางานที่อุณหภูมิสภาพแวดลอมสูงกวา +5°C 
ของชวงอุณหภูมิที่กําหนด

• ตูเย็นจะไมควรอยูภายใตอุณหภูมิสภาพแวดลอม -10°C หรือตํ่ากวาเปน
เวลานาน

เฉพาะใชภายในบานเทานั้น

ระดับสภาพ
อากาศ

ชวงของอุณหภูมิโดยรอบ
ท่ีใชงานได

SN +10°C ถึง 32°C
N +16°C ถึง 32°C
ST +16°C ถึง 38°C
T +16°C ถึง 43°C

 ภูมิอากาศแบบรอนชื้น

• ตองจายไฟฟาแกเคร่ืองใชไฟฟาผานอุปกรณกระแสตกคาง (residual current device RCD) มีกระแสตกคางกําหนดไมเกิน 30 mA
• เคร่ืองใชไฟฟานี้เหมาะแกการใชในประเทศท่ีมีภูมิอากาศเขตรอนชื้นและอาจใชในประเทศอ่ืนไดดวย

Dear Customer
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.

Household use only

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

 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.
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ขอมูลเพ่ือความปลอดภัย

คําเตือน สัญลักษณนี้หมายถึงมีความเส่ียงสูงที่จะเกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ขอควรระวัง สัญลักษณนี้หมายถึงมีความเส่ียงสูงที่จะเกิดความเสียหายตอทรัพยสินหรือเกิดการบาดเจ็บสวนบุคคล

ขอควรระวัง สัญลักษณรูปไฟหมายถึงมีความเส่ียงที่จะเกิดอุบัติเหตุไฟไหม

คําเตือน

สารทําความเย็น
ตูเย็นเคร่ืองนี้มีสารทําความเย็น (R600a: ไอโซบิวเทน) และกาซเปาฉนวน
ความเย็น (ไซโคลเพนเทน) ชนิดไวไฟ ดังนั้นควรปฏิบัติตามกฎตอไปนี้เพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดการเผาไหมและการระเบิด
■ หามทําใหระบบทําความเย็นเสียหาย เชน การใชของมีคมขูดในชองแข็ง 
หรือทําใหสารทําความเย็นร่ัวไหลออกมา ในระบบทําความเย็นทั้งดาน
หลังและดานในตูเย็นจะมีนํ้ายาทําความเย็นอยู

■ หามใชเคร่ืองมือหรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเรงเวลาของกระบวนการละลาย
นํ้าแข็ง (ตูเย็นเคร่ืองนี้ใชระบบละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ)

■ หามนําเคร่ืองใชไฟฟาอื่นที่ผูทําไมไดแนะนํามาใชในชองเก็บรักษาอาหาร 
เชน เคร่ืองปนไอศกรีม เคร่ืองขจัดกล่ินไฟฟา

■ ในบริเวณท่ีติดตั้งตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็งและผนัง
โดยรอบตองใหมีการถายเทของอากาศท่ีดี และปราศจากส่ิงกีดขวาง

■ หามใชกระปองสเปรยที่ติดไฟงาย เชน กระปองสีสเปรย ใกลกับตูเย็น
■ หามนํากระปองสเปรยที่ติดไฟงาย เชน กระปองสีสเปรย มาแชในตูเย็น
■ หากระบบทําความเย็นไมทํางาน อยาสัมผัสเตารับติดผนังหรือใชเปลวไฟ
ใหเปดหนาตางเพ่ือระบายอากาศออกจากหอง
จากนั้นติดตอขอรับบริการจากศูนยบริการชารป

สายไฟ ปลั๊กไฟ และเตารับ
ควรอานขอบังคับดังตอไปนี้ใหละเอียดเพ่ือปองกันไมใหเกิดไฟฟาดูดหรือ
เกิดไฟไหม
■ ตรวจสอบใหมั่นใจวามีการปกปองสายไฟไมใหชํารุดในระหวางการติดตั้ง
หรือเคลื่อนยาย หากปล๊ักไฟหรือสายไฟหลุดหลวม หามเสียบปลั๊กไฟ

■ หามวางเตารับหลายชองแบบพกพาหรืออุปกรณจายไฟเคล่ือนที่ไวดาน
หลังของตูเย็น

■ เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับติดผนังโดยตรงและเสียบปลั๊กไฟใหแนน 
หามใชสายไฟตอพวงหรือปลั๊กไฟตอพวง

■ เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับที่มีแรงดันไฟฟาตามพิกัดที่กําหนด
■ เช่ือมตอจุดตอสายดินเขากับข้ัวตอสายดินใหถูกตอง
■ หามจับปลั๊กไฟขณะมือเปยก
■ ตัดการเช่ือมตอจากแหลงจายไฟหลักโดยถอดปลั๊กไฟหลักออกจากเตารับ 
ไมควรถอดปล๊ักโดยการดึงสายไฟ

■ เมื่อมีฝุนละอองจับที่ปลั๊กไฟ อาจทําใหเกิดไฟไหมได ควรเช็ดทําความ
สะอาดอยางระมัดระวัง

■ ถอดปลั๊กไฟออกหากจะไมใชตูเย็นเปนเวลานาน
■ กรณีสายไฟเกิดความเสียหาย ควรเปล่ียนสายไฟใหมที่ไดมาตรฐานโดย
ชางผูชํานาญจากศูนยบริการชารปเทานั้นเพ่ือหลีกเล่ียงอันตราย

การติดต้ังตูเย็น
■ หามติดตั้งตูเย็นในที่เปยก แฉะ ช้ืน เน่ืองจากอาจทําใหฉนวนไฟฟา
เสียหายและเกิดไฟฟาร่ัวได นอกจากนี้ยังอาจทําใหเกิดการควบแนนที่
ดานนอกตูเย็นและทําใหเกิดสนิมได

■ ควรติดตั้งตูเย็นใหมั่นคงและไดระดับกับพื้น

เมื่อใชงาน
■ อยาเก็บสารระเหยหรือวัตถุไวไฟ เชน อีเทอร เบนซิน กาซหุงตม 
โพรเพน กระปองสเปรย กาว แอลกอฮอลบริสุทธิ์ เปนตน ไวในตูเย็น 
เพราะอาจจะระเบิดได

■ อยานําผลิตภัณฑที่ไวตออุณหภูมิมาแชในตูเย็น เชน ผลิตภัณฑยา
เน่ืองจากคุณภาพของผลิตภัณฑดังกลาวมีความเส่ียงสูงที่จะเกิดการ
เปล่ียนแปลง

■ หามดัดแปลง แกไข หรือซอมแซมตูเย็นนี้เอง
เพราะอาจทําใหเกิดไฟไหม ไฟฟาชอตหรือการบาดเจ็บได

■ อยาวางเคร่ืองดื่มที่บรรจุขวดหรือกระปองในชองแชแข็ง
โดยเฉพาะเม่ือตูเย็น “ทําความเย็นแบบรวดเร็ว” มีความเส่ียงสูงที่
ขวดแกวจะระเบิดได

■ อยาวางวัตถุใด ๆ ไวบนตูเย็น
หากวัตถุดังกลาวพลัดตกลงมาจากตูเย็น อาจทําใหบาดเจ็บได

■ หามกระแทกประตูกระจก มฉิะนัน้ประตูกระจกอาจแตกจนทําใหบาดเจบ็ได 
<เฉพาะรุน SJ-X510GP2,SJ-X550GP2,SJ-X600GP2>

■ เคร่ืองใชไฟฟานี้ไมมีเจตนาใหใชโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ดอยความ
สามารถทางรางกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ
และความรู เวนแตวาจะไดรับการควบคุมดูแลหรือการสอนเก่ียวกับการ
ใชเคร่ืองใชไฟฟา โดยบุคคลที่รับผิดชอบตอความปลอดภัยของบุคคล
เหลานั้น 
เด็กควรไดรับการควบคุมดูแลเพ่ือใหแนใจวาจะไมเลนเคร่ืองใชไฟฟา

การดูแลรักษาและทําความสะอาด
■ ถอดปลั๊กเสียบออกจากเตารับกอนเพื่อปองกันไฟฟาชอต
■ หามฉีดนํ้าเขาทั้งภายในและภายนอกตูเย็นโดยตรง เพราะอาจทําใหเกิด
สนิม และทําใหฉนวนไฟฟาเสียหายได

ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน
■ หากไดกล่ินเหม็นไหม ควรดึงปลั๊กไฟออกโดยทันที จากนั้นติดตอขอรับ
บริการจากศูนยบริการชารป

■ หากแกสร่ัว ใหเปดหนาตางเพ่ือถายเทอากาศในพ้ืนที่ดังกลาว อยาสัมผัส
ตูเย็นหรือเตารับ
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ขอควรระวัง

การท้ิง
■ ตรวจสอบใหแนใจวาตูเย็นไมอยูในลักษณะท่ีเปนอันตรายตอเด็ก
เมื่อจัดเก็บไวจนกวาจะทิ้ง (เชน ถอดประตูตูเย็นออกเพ่ือปองกันไมให
เด็กเปดตูเย็นเลนและถูกขังไวในตูเย็น)

■ ตูเย็นเคร่ืองนี้ตองกําจัดทิ้งอยางเหมาะสม ดังนั้นควรสงไปยังโรงงาน
รีไซเคิลสําหรับสารทําความเย็น และกาซเปาฉนวนความเย็นชนิดไวไฟ

เมื่อใชงาน
■ เพ่ือความปลอดภัย อยาแตะตองชุดคอมเพรสเซอรหรือช้ินสวนโดยรอบ
เน่ืองจากในระหวางตูเย็นทํางานช้ินสวนเหลานี้จะมีความรอนสูงมาก 
และขอบโลหะอาจทําใหไดรับบาดเจ็บได

■ หามสัมผัสอาหาร หรือภาชนะบรรจุอาหารที่เปนโลหะในชองแชแข็งขณะ
ที่มือเปยก เน่ืองจากจะทําใหไดรับบาดเจ็บจากนํ้าแข็งกัดมือได

■ หามใชนํ้าประเภทอื่นมาแชทํานํ้าแข็ง นอกเหนือจากนํ้าดื่ม
■ อยาเปดหรือปดประตูตูเย็นเมื่อมีคนวางมือไวใกลประตู เน่ืองจากมีความ
เส่ียงที่ประตูจะหนีบนิ้วมือของบุคคลดังกลาวได

■ หามนําวัตถุขนาดใหญเกินไปใสลงในชองประตู 
หากวัตถุดังกลาวพลัดตกลงมาจากชองดังกลาว อาจทําใหบาดเจ็บได

■ เมื่อใสหรือถอดชั้นวางกระจก ควรจับดวยความระมัดระวัง หากทําช้ันวาง
กระจกตก ช้ันวางน้ันอาจแตกหรือทําใหบาดเจ็บได

การขนยาย
■ เมื่อติดตั้งหรือเคลื่อนยายตูเย็น ควร
ใชผารองเพ่ือปองกันไมใหพ้ืนเปนรอย
ขีดขวน

■ ยกตูเย็นข้ึนโดยยึดที่จับที่อยูดานหลัง
และดานลาง หากยกตูเย็นไมถูกตอง
อาจทําใหบาดเจ็บได ดานหลัง

การติดต้ังตูเย็น การต้ังแบบอิสระ

1 ควรเวนพื้นที่วางสําหรับถายเทอากาศโดยรอบตูเย็นใหเพียงพอ 2 ใชตัวปรับระดับขาตูเย็นดานหนาทั้งสองตัว
เพ่ือวางตูเย็นใหอยูในตําแหนงที่มั่นคงและได
ระดับกับพื้น

3 เสียบปลั๊กไฟตูเย็นเขากับเตารับที่ไดติดตั้งไวใหถูกตอง

หมายเหตุ
• ควรจัดวางตูเย็นไวในตําแหนงที่เสียบปลั๊กไดงาย
• หลีกเล่ียงการวางตูเย็นในตําแหนงที่ถูกแสงแดดโดยตรง และอยาวาง
ตูเย็นใกลกับเคร่ืองใชไฟฟาที่มีความรอน

• อยาวางตูเย็นของคุณลงบนพื้นดินโดยตรง ควรวางบนแทนที่เหมาะสม 
เชน แผนไม  

• หากเสียบปลั๊กไฟขณะท่ีประตูเปดอยู ระบบสัญญาณเตือนเมื่อเปดประตู
ตูเย็นทิ้งไวจะดังข้ึน ซ่ึงเสียงดังกลาวถือเปนปกติ เสียงเตือนดังกลาวจะ
หายไปหลังจากปดประตูแลว

ลอเล่ือนติดต้ังตรงดานลางของตูเย็น
• ลอเลื่อนนี้ชวยใหเคลื่อนที่ตูเย็นไปมาได

กอนใชงานตูเย็น
• ทําความสะอาดช้ินสวนภายในตูเย็นดวยผานุมชุบนํ้าอุน
• หากใชนํ้าสบู ควรใชผาชุบนํ้าเช็ดออกใหหมด

• ตัวอยางในภาพแสดง
ระยะชองวางข้ันตํ่าในการ
ติดตั้งตูเย็น เง่ือนไขการ
วัดการส้ินเปลืองพลังงาน
จะกระทําภายใตขนาด
พ้ืนที่ที่ตางกัน

• หากเวนระยะหางรอบ
ตูเย็นใหมากกวาที่กําหนด 
อาจชวยใหประหยัดพลังงานได

• หากเวนระยะหางตูเย็นนอยกวาระยะท่ีแสดงดังภาพดานบน อาจ
เปนสาเหตุใหเกิดความรอนสูงข้ึน เสียงดัง และเกิดความบกพรอง
ในการทํางานแกตูเย็นได

• พ้ืนที่วางระหวางดานหลังของตูเย็นและผนังควรมีระยะหางตั้งแต 
50 มม. ข้ึนไป แตไมเกิน 75 มม. หากพ้ืนที่วางมีระยะหางมากกวา 
75 มม. อาจบาดเจ็บจากการสัมผัสคอมเพรสเซอรหรือชิ้นสวนรอบ
ขางของคอมเพรสเซอรซ่ึงมีความรอนสูงในระหวางการทํางานได

ระยะหางโดยรวมท่ีจําเปนในการใชงาน

db

a

c

SJ-X510GP2,
SJ-X510TP2 ,
SJ-X550GP2,
SJ-X550TP2

SJ-X600GP2
SJ-X600TP2

a 790 มม.
b 940 มม. 985 มม.
c 1550 มม. 1595 มม.
d 1450 มม. 1530 มม.

ขาต้ังปรับระดับได

ลอเล่ือน (4 ลอ)

90 มม. 
หรือมากกวา

60 มม. 
หรือมากกวา

60 มม. 
หรือมากกวา
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สวนประกอบของตูเย็น

1. หลอดไฟชองแชแข็ง <เฉพาะรุน SJ-X510GP2, 
SJ-X550GP2, SJ-X600GP2>

2. อุปกรณทํานํ้าแข็งแบบสลับท่ีได
อุปกรณทํานํ้าแข็งนี้สามารถวางไวตรงจุดใดก็ไดภายในชอง
แชแข็ง หากวางอุปกรณทํานํ้าแข็งตามรูปภาพดานลางนี้จะ
ทําใหสามารถทํานํ้าแข็งกอนไดรวดเร็วย่ิงข้ึน

3. ชั้นวางในชองแชแข็ง (ดานบน)
สามารถปรับความสูงของช้ันวางน้ีได 
(4 ระดับ)

แผนกั้น

กลองแชเยือกแข็ง

4. ชั้นวางในชองแชแข็ง (ดานลาง)
5. กลองแชเยือกแข็ง

ขยับที่ก้ันไดเพ่ือใหมีขนาดเหมาะกับ
อาหารที่แช

6. ประตูชองแชรักษาความสดแบบสองทิศทาง
7. ชั้นวางรักษาความสด

8. ตัวดูดกล่ิน 
เคร่ืองชวยดูดกล่ินจะติดตั้งอยูในเสนทางการไหลเวียนของ
ความเย็น โดยจะทํางานในแบบอัตโนมัติและไมตองทําความ
สะอาด

9. หลอดไฟของตูเย็น
10. ชั้นวางแชเย็น
11. แผงกระจายความเย็นแบบไฮบริด

แผงกระจายความเย็นแบบไฮบริดจะกระจายความเย็น
ทางออม ภายในชองแชเย็นจากทางดานหลัง วิธีการน้ีจะทําให
อาหารไดรับความเย็นอยางทั่วถึงโดยไมตองสัมผัสกระแสของ
อากาศเย็น

12. ชั้นวางผักและผลไม
• ถาดเก็บความช้ืนติดตั้งอยูบนช้ันวางน้ี (ดานลาง)
 ถาดใบน้ีใชสําหรับเก็บอาหารที่มีความช้ืนสูงเพ่ือรักษา
ความสด

ถาดเก็บความช้ืน

13. กลองใสผักและผลไม
14. ขาต้ังปรับระดับได
15. ยางรองประตู
16. แผงควบคุมการทํางาน

*1 SJ-X510GP2, SJ-X550GP2, SJ-X600GP2
*2 SJ-X510TP2, SJ-X550TP2, SJ-X600TP2

17. ชั้นวางของท่ีประตูชองแชแข็ง
18. ชองวางไข
19. ชั้นวางในชองแชเย็น (ดานบน)
20. ชั้นวางขวด
21. ชั้นวางในชองแชเย็น (ดานลาง)

หากตองการแชของท่ีมีขนาดใหญไวภายในตูเย็น
• ถอดช้ันวางอันใดอันหนึ่งตามรูปดานบนออกไดแก 2,3,5,6,7,10,13,

17,18,19,20,21
• จะไมมีผลตอประสิทธิภาพในการทําความเย็น แมวาจะใชงานตูเย็นตาม
เง่ือนไขขางตนแลวก็ตาม

อุปกรณทํานํ้าแข็งแบบสลับท่ีได
1) อยาเติมนํ้าลงในถาดจนลน
 เพราะจะทําใหนํ้าแข็งรวมติดกัน
2) เมื่อนํ้าในถาดกลายเปนนํ้าแข็งแลว ใหหมุนที่

บิดตามเข็มนาฬกา นํ้าแข็งจะหลนลงในกลองใส
นํ้าแข็ง

หมายเหตุ
• ตรวจสอบใหแนใจวาวางอุปกรณทํานํ้าแข็งใหตรงโดยไมเอียงไปดานหนึ่ง 
เพ่ือไมใหนํ้าหกออกจากถาดทํานํ้าแข็ง

• เพ่ือปองกันไมใหกลองใสนํ้าแข็งเสียหาย หามทํานํ้าแข็งในกลองใสนํ้าแข็ง
หรือนํากลองใสนํ้าแข็งไปใสนํ้ามัน

ประตูชองแชรักษาความสดแบบสองทิศทาง
เปด ปด

ใชพ้ืนที่วางเปน
ชองแชเย็น

ใชพ้ืนที่วางเปนชองแช
รักษาความสด

วิธีเปดประตูของชองแชรักษาความสดแบบสองทิศทาง
1) ยกประตูข้ึน
2) สอดประตูเขาไปในกรอบแลวดันกลับเขาไป

จนถึงตัวก้ัน ประตูจะล็อคลงอยางสมบูรณ

ท่ีหมุนนํ้าแข็ง

กลองใสนํ้าแข็ง

15

17

15
18

19

20

21

14

16 (*1)

(*2) 16 
8 

7
6

5
4
3

2

1

9
10
11
12

13

14

ชองแชเยือกแข็ง 4 ดาว
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โหมดการทํางานที่สําคัญ รายละเอียดการทํางานดูจากหัวขอ “แผงควบคุมการทํางาน”

โหมดทําความเย็นแบบพิเศษ
แชเยือกแข็งแบบรวดเร็ว
ทําความเย็นแบบรวดเร็ว

ชองแชแข็ง

ชองแชรักษาความสด

กลองแชเยือกแข็ง

โหมดทําความเย็นแบบพิเศษ แชเยือกแข็งแบบรวดเร็ว ทําความเย็นแบบรวดเร็ว

คุณสมบัติ โหมดนี้จะทําความเย็นอาหารหรือ
เคร่ืองดื่มใหเย็นจนเปนนํ้าแข็ง
หมายเหตุ : อาหารที่มีความช้ืน
สูงอาจกลายเปนนํ้าแข็ง

โหมดนี้จะชวยเรงเวลาในการ
แชแข็งอาหารในชองแชแข็ง
หรือทํานํ้าแข็งใหเร็วข้ึน

โหมดนี้จะทําความเย็นใหอาหารหรือเคร่ืองดื่มอยางรวดเร็ว

ตําแหนง ชองแชรักษาความสด ชองแชแข็ง ชองแชแข็ง
ขอควรระวัง : หามแชขวดแกว เน่ืองจากมีความเส่ียงสูงที่จะ
เกิดการระเบิด

เวลาในการทํางาน 6 ช่ัวโมง *1 2 ช่ัวโมง *1 30 นาที

• โหมดการทํางานนี้จะสิ้นสุดอัตโนมัติ
• ระบบสัญญาณเตือนจะไมดัง

• โหมดการทํางานนี้จะสิ้นสุดอัตโนมัติ
• ระบบสัญญาณเตือนจะดังข้ึน
การหยุดระบบสัญญาณเตือน *2

กดแปน
ปอนขอมูล

กดปุม “แชเยือกแข็ง
แบบรวดเร็ว”หรือ

หลังจากส้ินสุดการทํางาน • ไมจําเปนตองนําเคร่ืองดื่มหรืออาหารออกมาก็ได • อยาลืมนําอาหารและเคร่ืองดื่มออกเมื่อไดยินเสียงเตือน
• หากวางอาหารและเคร่ืองดื่มไวในชองแชแข็งนานเกินกวา 

30 นาที อาหารและเคร่ืองดื่มอาจกลายเปนนํ้าแข็ง

หากไฟฟาขัดของขณะ
ตูเย็นทํางาน

• โหมดการทํางานนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ • โหมดการทํางานนี้จะเร่ิมตนทํางานตอจากสถานะลาสุดกอนที่
ไฟฟาจะขัดของ

*1 ตองใชเวลานานกวาปกติ หากอยูในชวงละลายน้ําแข็ง โหมดนี้จะทํางาน
หลังจากการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติเสร็จแลว

*2 หากไมหยุดสัญญาณเตือน เสียงเตือนจะดังยาวติดตอกัน 30 นาที

หมายเหตุ
• ทําความเย็นแบบพิเศษ แชเยือกแข็งแบบรวดเร็ว และทําความเย็นแบบ
รวดเร็ว จะใชงานพรอมกันไมไดหากใชงานโหมดใดโหมดหนึ่งอยู

• หลีกเล่ียงการเปดตูเย็นระหวางการทํางานในโหมดนี้ใหมากที่สุด

พลาสมาคลัสเตอร
ใชคุณสมบัติการทํางานนี้เมื่อตองการรักษาความสะอาดภายในตูเย็น

เคร่ืองกําเนิดอนุภาคไฟฟาที่อยูภายในตูเย็นจะปลอยกลุมประจุอนุภาค 
(คลัสเตอรไอออน) ซ่ึงจะมีทั้งกลุมไฟฟาบวกและลบออกมายังบริเวณชอง
แชเย็น
กลุมประจุไฟฟาเหลานี้จะลดจํานวนเช้ือราในอากาศ

เช้ือรา

หมายเหตุ
ในตูเย็นอาจมีกล่ินเกิดข้ึนไดเล็กนอย ซ่ึงเปนกล่ินของโอโซนท่ีเกิดจากเคร่ือง
กําเนิดอนุภาคไฟฟา โดยปริมาณของโอโซนจะมีเพียงเล็กนอยและกล่ินจะ
สลายไปอยางรวดเร็ว

ประหยัดพลังงาน
ใชคุณสมบัติการทํางานนี้เมื่อตองการเปล่ียนตูเย็นใหทํางานดวยการ
ประหยัดพลังงาน

ขณะที่คุณสมบัติการทํางานนี้กําลังทํางาน อุณหภูมิดานในของตูเย็นและ
ชองแชแข็งจะสูงข้ึนกวาการทํางานปกติ ดังนี้
อุณหภูมิที่แสดงจะไมเปล่ียนแปลง

ชองแชแข็ง ชองแชเย็น

เมื่ออยูในโหมดการ
ทํางาน “ประหยัด
พลังงาน”

ประมาณ
1°C ข้ึนไป

ประมาณ
2°C ข้ึนไป

ยกเลิกโหมดนี้เมื่อเห็นวาเคร่ืองดื่มไมเย็นพอหรือการทํานํ้าแข็งใชเวลานาน
มากข้ึน

หมายเหตุ
ประสิทธิภาพของการประหยัดพลังงานข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมในการใชงาน 
(การควบคุมอุณหภูมิ อุณหภูมิโดยรอบ ความถ่ีในการเปดหรือปดประตู 
ปริมาณอาหาร)
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เมื่อกดปุม   ไอคอนจะเปลี่ยนไปตามลําดับดังนี้

จอแสดงการพรอมใชงาน

เฉพาะ “ทําความเย็นแบบรวดเร็ว” เทานั้น

3 ส้ินสุดการต้ังคาโดยกด  คางไว 3 วินาทีข้ึนไป

(บี๊บ บี๊บ บี๊บ)

แผงควบคุมการทํางาน SJ-X510GP2, SJ-X550GP2, SJ-X600GP2

แปนการทํางาน

ไอคอนการควบคุมอุณหภูมิ ไอคอนโหมดการทํางานที่สําคัญ โหมดการทํางานเสริม

ไอคอน ลักษณะการใชงาน
คาท่ีต้ังมา
จากโรงงาน

ชองแชแข็ง -18°C

ชองแชเย็น 3°C

ไอคอน ลักษณะการใชงาน
คาท่ีต้ังมา
จากโรงงาน

โหมดทําความเย็นแบบ
พิเศษ

ปด

แชเยือกแข็งแบบรวดเร็ว

ทําความเย็นแบบรวดเร็ว

พลาสมาคลัสเตอร

ประหยัดพลังงาน

ไฟแสดง ลักษณะการใชงาน
คาท่ีต้ังมา
จากโรงงาน

สัญญาณเตือน
เปดประตู

เปด

เสียงการทํางาน
ของแปน

หมายเหตุ
• เมื่อกดแปนใดแปนหนึ่ง ไอคอนทั้งหมดจะกะพริบและจอแสดงการพรอม
ใชงานจะปรากฏข้ึน

• ไอคอนของโหมดตาง ๆ หรือไฟแสดงการทํางานจะสวางข้ึนบนจอแสดง
การพรอมใชงาน 
เมื่อตูเย็นอยูในโหมดทําความเย็นแบบรวดเร็ว ไอคอนดังกลาวจะกะพริบ
บนหนาจอแสดงการพรอมใชงาน

สถานะการเปดทํางาน

• หากไมมีการทํางานใด ๆ เปนเวลา 1 นาที จอแสดงการทํางานจะยอน
กลับไปยังจอแสดงการพรอมใชงานโดยอัตโนมัติ 
หนาจอแสดงการพรอมใชงานจะปดหากไมมีการทํางานใด ๆ เปนเวลา
อีก 1 นาที

• หากตูเย็นหยุดทํางานเพราะไฟฟาขัดของ โหมดตาง ๆ จะกลับมาทํางาน
เชนเดิมเมื่อไฟฟาเขาสูภาวะปกติ ยกเวนโหมดทําความเย็นแบบพิเศษ 
โหมดแชเยือกแข็งแบบรวดเร็ว และโหมดทําความเย็นแบบรวดเร็ว

การทํางานของโหมดการทํางานท่ีสําคัญ

การทํางานของโหมดการทํางานเสริม

1
เลือกไอคอนของโหมดที่ตองการ การต้ังคาในปจจุบัน

(ไฟแสดงน้ีจะ "ปด" ลง)

2
หรือ

เลือกเปด/ปด การต้ังคาจะเปล่ียนแปลงไป
สลับการ "เปด/ปด" ไดโดยกดแปนนี้

3
ส้ินสุดการต้ังคา

สัญญาณเตือนเปดประตู
• เมื่อเปดประตูตูเย็นทิ้งไวนานกวา 1 นาที เสียงของระบบสัญญาณเตือน
เมื่อเปดประตูตูเย็นทิ้งไว จะดังข้ึน และจะดังซ้ําอีกคร้ังหลังจากเวลา
ผานไป 1 นาที

• หากประตูเปดทิ้งไวประมาณ 3 นาที สัญญาณเตือนจะดังข้ึนอยางตอเนื่อง
• เสียงเตือนดังกลาวจะหายไปหลังจากปดประตูแลว
ปดการทํางาน
กด  และ  พรอมกัน 
โดยกดคางไว 3 วินาทีข้ึนไป
(บี๊บ บี๊บ บี๊บ)

ไฟแสดงน้ีจะปดลง

เสียงการทํางานของปุม
• เสียงแบบอิเล็กทรอนิกสจะดังข้ึนเมื่อแตะแตละแปน
ปดการทํางาน
กด  และ  พรอมกัน 
โดยกดคางไว 3 วินาทีข้ึนไป
(บี๊บ บี๊บ บี๊บ)

ไฟแสดงน้ีจะปดลง

หมายเหตุ
• หากตองการเปดโหมดการทํางานเสริม ใหปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันนี้ซ้ํา
อีกคร้ัง (ไฟแสดงน้ีจะเปด)
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เมื่อกดปุม   ไอคอนจะเปลี่ยนไปตามลําดับดังนี้

จอแสดงการพรอมใชงาน

การควบคุมอุณหภูมิ
ตูเย็นจะมีการควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม คุณสามารถปรับอุณหภูมิไดดังนี้

วิธีการตรวจสอบการต้ังคาอุณหภูมิปจจุบัน

การต้ังคาของชองแชแข็ง/ชองแชเย็นและโหมดแชแข็งติดลบ

ชองแชแข็ง : สามารถปรับไดระหวาง -13°C และ -21°C ไดคร้ังละ 1°C และ -24°C (แชแข็งติดลบ)
ชองแชเย็น : สามารถปรับไดระหวาง 0°C และ 6°C ไดคร้ังละ 1°C

1

เลือกไอคอน  หรือ  

1

เลือกไอคอน  หรือ  

2
หรือ

เลือกอุณหภูมิ การต้ังคาจะเปล่ียนแปลงไป

3
ส้ินสุดการต้ังคา

แชแข็งติดลบ
• โหมดนี้ใชสําหรับเก็บอาหารในอุณหภูมิที่เย็นกวาการแชแข็งปกติได
สะดวก ตั้งคาอุณหภูมิไวที่ -24°C

• ประสิทธิภาพของโหมดนี้ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมในการใชงาน (อุณหภูมิ
โดยรอบ ความถ่ีในการเปดหรือปดประตู ปริมาณอาหาร) 
หลีกเล่ียงการเปดตูเย็นใหมากที่สุดเพ่ือรักษาอุณหภูมิภายใน

• หามสัมผัสอาหารขณะท่ีมือเปยกหรือนําอาหารเขาปากทันทีหลังจาก 
“โหมดแชแข็งติดลบ” เน่ืองจากจะทําใหไดรับบาดเจ็บจากนํ้าแข็งกัดมือได

• ไฟแสดงอุณหภูมิจะเปลี่ยนตามภาพดังตอไปนี้ เมื่อกดแปน  หรือ 

• อุณหภูมิที่แสดงบนแผงควบคุมการทํางานไมใชอุณหภูมิภายในที่แทจริง

ชองแชแข็ง ชองแชเย็น

แชแข็งติดลบ
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การต้ังคาข้ันสูงของชองแชแข็ง/ชองแชเย็น

อุณหภูมิของชองแชแข็งและชองแชเย็นสามารถปรับไดคร้ังละ 0.5°C โดย
ทําตามขอ a ถึง c

a. หลังจากเสร็จสิ้นข้ันตอนที่ 1 ใน “การใชงานเบ้ืองตน” 

ใหกด  คางไว 3 วินาทีข้ึนไป (บี๊บ บี๊บ บี๊บ)

อุณหภูมิที่ตั้งคาไวในปจจุบันจะยอนกลับไปเปน “คาที่ตั้งมาจาก
โรงงาน”

(จอแสดงการทํางานจะแสดงผลตามภาพดานขวา)

b. กด  หรือ  แลวจึงตั้งคาอุณหภูมิ

c. ส้ินสุดการต้ังคา

(เหมือนกับข้ันตอนที่ 3 ใน “การใชงานเบ้ืองตน”)

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ a ถึง c อีกคร้ังหากคุณตองการปรับอุณหภูมิคร้ังละ 
1°C

• ไฟแสดงอุณหภูมิจะเปลี่ยนตามภาพดังตอไปนี้ เมื่อกดแปน  หรือ  

• อุณหภูมิที่แสดงบนแผงควบคุมการทํางานไมใชอุณหภูมิภายในที่แทจริง

ชองแชแข็ง ชองแชเย็น

สลับ

แชแข็งติดลบ
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แผงควบคุมการทํางาน SJ-X510TP2, SJ-X550TP2, SJ-X600TP2

โหมดการทํางานที่สําคัญ
ปุม ลักษณะการใชงาน คาท่ีต้ังมาจากโรงงาน

โหมดทําความเย็นแบบพิเศษ

ปดแชเยือกแข็งแบบรวดเร็ว

ทําความเย็นแบบรวดเร็ว

ประหยัดพลังงาน

พลาสมาคลัสเตอร เปด*

* ระบบพลาสมาคลัสเตอรจะเร่ิมทํางานอัตโนมัติเมื่อเสียบปลั๊กไฟ

การควบคุมอุณหภูมิ
ปุม ลักษณะการใชงาน คาท่ีต้ังมาจากโรงงาน

ควบคุมอุณหภูมิของชอง
แชเย็น

ควบคุมอุณหภูมิของชอง
แชแข็ง

สัญญาณเตือนเปดประตู
• เมื่อเปดประตูตูเย็นทิ้งไวนานกวา 1 นาที 
เสียงของระบบสัญญาณเตือนเมื่อเปด
ประตูตูเย็นทิ้งไว จะดังข้ึน และจะดังซ้ําอีก
คร้ังหลังจากเวลาผานไป 1 นาที

• หากประตูเปดทิ้งไวประมาณ 3 นาที 
สัญญาณเตือนจะดังข้ึนอยางตอเนื่อง

• เสียงเตือนดังกลาวจะหายไปหลังจากปด
ประตูแลว

หมายเหตุ
• หากตองการเปดไฟแสดงระดับอุณหภูมิ 
ใหกดปุม “F” หรือ “R”

• หากตูเย็นหยุดทํางานเพราะไฟฟาขัดของ 
โหมดตาง ๆ จะกลับมาทํางานเชนเดิมเมื่อ
ไฟฟาเขาสูภาวะปกติ ยกเวนโหมดทําความ
เย็นแบบพิเศษ โหมดแชเยือกแข็งแบบ
รวดเร็ว ทําความเย็นแบบรวดเร็ว

การทํางานของโหมดการทํางานท่ีสําคัญ

โหมด วิธีเร่ิมทํางาน ไฟแสดงจะ “ติดสวาง” วิธียกเลิก

โหมดทําความ
เย็นแบบพิเศษ

กดปุมโหมด
(บี๊บ)

สวาง
กดปุมโหมด (บี๊บ)

ปด

กดปุมโหมด (บี๊บ)

ปด

แชเยือกแข็ง
แบบรวดเร็ว

กดปุมโหมด
(บี๊บ)

สวาง

ทําความเย็น
แบบรวดเร็ว

กดปุมโหมดคางไว 3 วินาทีข้ึนไป
(บี๊บ บี๊บ บี๊บ)

กะพริบ

ประหยัด
พลังงาน

กดปุม “แชเยือกแข็งแบบรวดเร็ว” 
กอนคางไว 3 วินาที (บี๊บ บี๊บ บี๊บ) 
กดปุม “แชเยือกแข็งแบบรวดเร็ว” 
คางไว จากนั้นกดปุม “R” เปนเวลา 
3 วินาทีข้ึนไป
(บี๊บ บี๊บ)

กะพริบ

กดปุม “แชเยือกแข็งแบบรวดเร็ว” กอนคางไว 
3 วินาที กดปุม “แชเยือกแข็งแบบรวดเร็ว” 
คางไว จากนั้นกดปุม “R” เปนเวลา 3 วินาที
ข้ึนไป (บี๊บ)

ปด

หมายเหตุ

• ทําความเย็นแบบพิเศษ แชเยือกแข็งแบบรวดเร็ว และทําความเย็นแบบรวดเร็วจะใชงานไมไดในขณะท่ีโหมดประหยัดพลังงานกําลังเปดใชงาน (บี๊บ บี๊บ)
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การควบคุมอุณหภูมิ

ตูเย็นจะมีการควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม คุณสามารถปรับอุณหภูมิไดดังนี้

วิธีการตรวจสอบการต้ังคาอุณหภูมิปจจุบัน
ไฟแสดงระดับอุณหภูมิจะสวางข้ึนเพ่ือแสดงระดับอุณหภูมิปจจุบัน เมื่อกดปุม “F” หรือ “R”

ชองแชแข็ง : กดปุม “F”

ชองแชเย็น : กดปุม “R”

การต้ังคาของชองแชแข็ง/ชองแชเย็นและโหมดแชแข็งติดลบ

• เมื่อกดปุม “F” หรือ “R” ไฟแสดงอุณหภูมิจะเปลี่ยนตามภาพดังตอไปนี้

< ชองแชแข็ง >
(3→4→5→ แชแข็งติดลบ 1→2→3)

< ชองแชเย็น >
(3→4→5→1→2→3)

 ... ปด    ... สวาง

ระดับ ไฟแสดง

1

2

3
คาที่ตั้งมาจากโรงงาน

4

5

แชแข็งติดลบ
(เฉพาะชองแชแข็ง
เทานั้น) (ไฟแสดงจะสวางข้ึนตามลําดับ)

หมายเหตุ
• หลังจากทําการปรับระดับอุณหภูมิ ไฟแสดงระดับอุณหภูมิจะดับลงเมื่อ
ผานไปประมาณ 5 วินาที

ชองแชแข็ง

1. กดปุม “F”   

2. กดปุม “F” เพ่ือเปลี่ยนระดับอุณหภูมิ

ชองแชเย็น

1. กดปุม “R”   

2. กดปุม “R” เพ่ือเปลี่ยนระดับอุณหภูมิ

แชแข็งติดลบ
• โหมดนี้ใชสําหรับเก็บอาหารในอุณหภูมิที่เย็นกวาการแชแข็งปกติได
สะดวก

• ประสิทธิภาพของโหมดนี้ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมในการใชงาน (อุณหภูมิ
โดยรอบ ความถ่ีในการเปดหรือปดประตู ปริมาณอาหาร) 
หลีกเล่ียงการเปดตูเย็นใหมากที่สุดเพ่ือรักษาอุณหภูมิภายใน

• หามสัมผัสอาหารขณะท่ีมือเปยกหรือนําอาหารเขาปากทันทีหลังจาก 
“โหมดแชแข็งติดลบ” เน่ืองจากจะทําใหไดรับบาดเจ็บจากนํ้าแข็งกัดมือได
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การต้ังคาข้ันสูงของชองแชแข็ง/ชองแชเย็น
เมื่อกดปุม “F” หรือ “R” ไฟแสดงอุณหภูมิจะเปลี่ยนตามภาพดังตอไปนี้

< ชองแชแข็ง >
5→6→7→8→9→ แชแข็งติดลบ 1→2→3→4→5
< ชองแชเย็น >
5→6→7→8→9→1→2→3→4→5

 ... ปด    ... สวาง    ... กะพริบ

ระดับ ไฟแสดง

1

2

3

4

5
คาที่ตั้งมาจากโรงงาน

6

7

8

9

แชแข็งติดลบ
(เฉพาะชองแชแข็ง
เทานั้น) (ไฟแสดงจะสวางข้ึนตามลําดับ)

อุณหภูมิของชองแชแข็งและชองแชเย็นปรับได 9 ระดับ (ระดับ 1 - 9) 
และ “แชแข็งติดลบ” (เฉพาะชองแชแข็งเทานั้น) โดยทําตามขั้นตอน a 
ถึง b

ชองแชแข็ง
a. กดปุม “F” กอน

กดปุม “F” คางไวจากนั้นกดปุม “แชเยือกแข็งแบบรวดเร็ว” 
เปนเวลา 3 วินาทีข้ึนไป 
(บี๊บ บี๊บ บี๊บ)

ไฟแสดงจะยอนกลับไปเปน 
“คาที่ตั้งมาจากโรงงาน”

b. กดปุม “F” เพ่ือเปลี่ยนระดับอุณหภูมิ

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ a ถึง b อีกคร้ังหากคุณตองการปรับอุณหภูมิใน 
5 ระดับ

ชองแชเย็น
a. กดปุม “R” กอน

กดปุม “R” คางไว จากนั้นกดปุม “แชเยือกแข็งแบบรวดเร็ว” 
เปนเวลา 3 วินาทีข้ึนไป  
(บี๊บ บี๊บ บี๊บ)

ไฟแสดงจะยอนกลับไปเปน 
“คาที่ตั้งมาจากโรงงาน”

b. กดปุม “R” เพ่ือเปลี่ยนระดับอุณหภูมิ

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ a ถึง b อีกคร้ังหากคุณตองการปรับอุณหภูมิใน 
5 ระดับ
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การเก็บรักษาอาหารในตูเย็น
• เพ่ือรักษาอาหารใหมีคุณภาพสดใหมที่สุดโดยเพ่ิมอายุการเก็บรักษาอาหารท่ีเนาเสียไดงายใหยาวนาน ตอไปนี้เปนขอแนะนําเพ่ือชวยใหเก็บรักษาอาหารได
ยาวนานข้ึน

• อาหารมีอายุการเก็บที่จํากัด ดังนั้นจึงควรตรวจสอบวันหมดอายุที่ผูผลิตระบุไว

ชองแชแข็ง
• ควรแชแข็งอาหารในปริมาณนอยๆ ในแตละคร้ังเพ่ือใหอาหารแข็งตัว
อยางรวดเร็ว

• ควรหอหุมอาหารหรือปดฝาใหสนิทกอนนําไปแช
• วางอาหารในชองแชโดยกระจายสม่ําเสมอกัน
• ควรทําฉลากติดไวบนภาชนะหรือถุงตางๆ เพ่ือบันทึกวันที่เก็บอาหารไวใน
ชองแชแข็ง

ชองแชเย็น
ผักและผลไม
• ผลไมและผัก ควรหอหลวม ๆ ดวยพลาสติก เชน พลาสติกปดอาหาร 
ถุง (ไมตองปดปาก) แลวนําไปเก็บในกลองใสผักเพ่ือลดการสูญเสียนํ้าให
เหลือนอยที่สุด

• ผักและผลไมที่เสียงายในอากาศเย็น ไมควรนํามาเก็บในชองแชเย็น 
แตควรเก็บไวในที่ที่มีความเย็นแทน

นม เนย และไข
• ผลิตภัณฑนมสวนใหญจะระบุวันที่ควรบริโภคกอนที่ดานนอกของ
บรรจุภัณฑพรอมกับระบุอุณหภูมิที่แนะนําและอายุการเก็บรักษาของ
อาหาร

• ควรเก็บไขไวที่ช้ันวางไข

เนื้อ ปลา และไก
• ควรวางบนจานและหอหุมดวยพลาสติกใสหรือกระดาษหอ
• สําหรับเนื้อ ปลา หรือเนื้อไกที่มีขนาดใหญ ควรวางใวที่ดานในของช้ันวาง
• ในการเก็บรักษาอาหารท่ีปรุงเสร็จแลว ควรหุมดวยพลาสติกหรือใสใน
ภาชนะบรรจุที่ปดมิดชิดกอนนําไปแชในตูเย็น

*ขอควรจําสําหรับอาหารสด
- อาหารสด (หอไวแนนหนา) ควรเก็บรักษาภายในเวลาท่ีจํากัดเพ่ือปองกัน
อาหารเนาเสีย ซ่ึงจะสงผลเสียตออาหารอื่น ๆ ที่เก็บไว

คําแนะนําเพ่ือปองกันไมใหเกิดหยดน้ําหรือ
นํ้าแข็งภายในตูเย็น

• ปดประตูใหแนนสนิท หากอาหารคว่ําตกลงมา อาจทําใหเกิดชองวาง
ระหวางผนังตูเย็นและประตู ควรนํากลับไปวางบนช้ันวาง

• เปดปดประตูตูเย็นโดยเร็วท่ีสุดเทาที่จะทําได อาจเกิดหยดนํ้าหรือนํ้าแข็ง
ได หากเปดประตูทิ้งไวเปนเวลานาน หรือเปดปดประตูบอยครั้งเกินไป

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

คําแนะนําในการเก็บรักษาอาหาร
• โปรดวางอาหารบนช้ันวางอยางสมดุลกัน เพ่ือใหความเย็นสามารถ
หมุนเวียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

• การเปดประตูทิ้งไวเปนเวลานานจะทําใหอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นอยางมาก
ในชองแชตาง ๆ ของตูเย็น

• อาหารรอน ควรรอใหอาหารเย็นลงกอนนําไปแช การเก็บอาหารที่รอนอยู
ในทันทีจะเพ่ิมอุณภูมิใหตูเย็นสูงข้ึนและเพ่ิมความเสี่ยงใหอาหารเนาเสีย
ไดงาย

• อยาวางอาหารหรือภาชนะปดชองลมเขาและชองลมออกของเสนทาง
กระจายลมเย็น มิฉะน้ัน อาหารภายในตูเย็นจะไมไดรับความเย็นอยาง
ทั่วถึงกัน

• อยาวางอาหารไวหนาชองลมเย็นออกโดยตรง เพราะจะทําใหอาหาร
เย็นจัดจนแข็งได

เขา
ออก

ขอแนะนําในการประหยัดพลังงาน
• ติดตั้งตูเย็นในบริเวณท่ีอากาศถายเทไดดี และเวนที่วางใหเหมาะสมเพ่ือถายเทอากาศ
• หลีกเล่ียงการวางตูเย็นในตําแหนงที่ถูกแสงแดดโดยตรง และอยาวางตูเย็นใกลกับเคร่ืองใชไฟฟาที่มีความรอน
• ไมควรเปดประตูตูเย็นบอยๆ
• อาหารรอน ควรรอใหอาหารเย็นลงกอนนําไปแช
• วางอาหารบนช้ันวางใหเปนแนวราบ เพ่ือการหมุนเวียนของความเย็นอยางมีประสิทธิภาพ

01_OM_TINS-C051CBRZ 21DT_TH.indd   1301_OM_TINS-C051CBRZ 21DT_TH.indd   13 3/2/2565 BE   09:333/2/2565 BE   09:33



14

การดูแลรักษาและทําความสะอาด

ขอสําคัญ
ปฏิบัติตามขอแนะนําดานลางเพ่ือปองกันไมใหผิวดานใน
และชิ้นสวนพลาสติกเกิดรอยราว
• เช็ดคราบนํ้ามันจากอาหารที่ติดอยูบนช้ินสวนพลาสติกออก
• นํ้ายาทําความสะอาดที่เปนสารเคมีบางชนิดอาจทําใหพลาสติกเสียหายได
ดังนั้นใหใชเฉพาะน้ํายาทําความสะอาดชนิดเจือจาง (นํ้าสบูออนๆ) เทานั้น

• หากใชนํ้ายาทําความสะอาดที่ไมเจือจางหรือเช็ดนํ้าสบูออกไมหมดอาจ
ทําใหช้ินสวนพลาสติกแตกราวได

การทําความสะอาด

เพ่ือสุขอนามัยท่ีดี ใหแนใจวาไดปฏิบัติตามน้ีเปนประจํา
• นําช้ินสวนตางๆ (เชน ช้ันวางภายในตู) ออกจากตูเย็น ลางดวยน้ําอุน
ผสมนํ้ายาลางจาน จากนั้นลางออกดวยน้ําสะอาดแลวเช็ดใหแหง 
(ยกเวนช้ันวางผักและผลไมไมสามารถถอดออกได)

• ทําความสะอาดช้ินสวนภายในตูเย็นดวยผานุมชุบนํ้าอุนผสมนํ้ายาลางจาน 
จากนั้นใชนํ้าเย็นลางนํ้ายาลางจานออกใหสะอาดหมดจด

• เช็ดภายนอกตูเย็นดวยผานุมทุกคร้ังที่เปอน
• ทําความสะอาดขอบยางประตูโดยใชแปรงสีฟนชุบนํ้าอุนผสมนํ้ายาลางจาน
• เช็ดแผงควบคุมการทํางานดวยผาแหง 

<SJ-X510GP2, SJ-X550GP2, SJ-X600GP2>

หมายเหตุ
• หามใชสารทําความสะอาดหรือสารละลายชนิดเขมขนสูง (แล็กเกอร สี 
ผงขัดเงา เบนซิน นํ้ารอน เปนตน) เพ่ือปองกันไมใหตูเย็นเสียหาย

• หากถอดปล๊ักไฟออก อยาเสียบปลั๊กในทันที ควรรออยางนอย 5 นาที 
แลวจึงเสียบปลั๊กใหม

• ช้ันวางกระจกมีนํ้าหนักมาก เมื่อถอดชั้นวางกระจกออกจากตูเย็น ควรถือ
ใหแนน

• อยาทําวัตถุตกหลนภายในตูเย็นหรือกระทบกระแทกกับผนังดานใน เพราะ
อาจทําใหพ้ืนผิวดานในแตกราวได

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

ถาดรองรับนํ้าท้ิง

การละลายน้ําแข็งของชุดทําความเย็น
การละลายน้ําแข็งจะทํางานโดยอัตโนมัติดวยระบบประหยัดพลังงานอัน
เปนเอกลักษณ (ประมาณวันละคร้ัง) การทํานํ้าแข็งจะใชเวลานานเน่ืองจาก
อุณหภูมิภายในสูงกวาปกติเล็กนอยระหวางละลายน้ําแข็ง

ส่ิงที่ควรทําเม่ือหลอดไฟภายในตูเย็นเสีย
โปรดติดตอศูนยบริการชารปเพ่ือเปลี่ยนหลอดไฟ เน่ืองจากการเปล่ียน
หลอดไฟตองดําเนินการโดยชางผูชํานาญการ

การปดเคร่ือง
หากตองการดึงปลั๊กไฟตูเย็นออกเปนระยะเวลานาน ควรปฏิบัติตามขั้นตอน
ตอไปนี้เพ่ือลดการเจริญเติบโตของเช้ือรา

1. นําอาหารออกใหหมด
2. ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับ
3. ทําความสะอาดภายในตูเย็นแลวเช็ดใหแหง
4. แงมประตูตูเย็นเปดทิ้งไวประมาณ 2 - 3 วัน เพ่ือใหภายในตูเย็นแหง

สนิท
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คําแนะนํากอนติดตอขอรับบริการ
กอนทานจะติดตอขอรับบริการจากศูนยบริการชารป กรุณาตรวจสอบดังตอไปนี้

ปญหา การแกไข

ตูเย็นไมทําความเย็น
และไอคอนสวางข้ึน
เปนลําดับ

SJ-X510GP2
SJ-X550GP2
SJ-X600GP2

ตูเย็นถูกต้ังคาไวใน “โหมดจัดแสดงหนาราน”
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 เพ่ือยกเลิกโหมดนี้ บี๊บ บี๊บ บี๊บ

1 เปดประตูตูเย็น
2 กด  5 วินาทีข้ึนไป

ตูเย็นไมทําความเย็น
และไฟแสดงกะพริบ
เปนลําดับ

SJ-X510TP2
SJ-X550TP2
SJ-X600TP2

ตูเย็นถูกต้ังคาไวใน “โหมดจัดแสดงหนาราน”
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 เพ่ือยกเลิกโหมดนี้ บี๊บ บี๊บ บี๊บ

1 เปดประตูตูเย็น
2 กดปุมทําความเย็นแบบพิเศษคางไว 5 วินาทีข้ึนไป

เมื่อสัมผัสภายนอกตูเย็นแลวรูสึกรอน โดยปกติ ความรอนที่เกิดข้ึนมาจากซอนแผงระบายความรอนที่มีไวเพ่ือปองกันไอนํ้าเกาะรอบตู

ตูเย็นเสียงดัง เสียงดังตอไปนี้เปนเร่ืองปกติ
• คอมเพรสเซอรจะมีเสียงดังเมื่อเพิ่งเร่ิมตนทํางาน 

-- เสียงนั้นจะเบาลง เมื่อคอมเพรสเซอรทํางานไดสักครูหนึ่ง
• เสียงของคอมเพรสเซอรดังข้ึนวันละหนึ่งคร้ัง 

-- เสียงจากการทํางานดังกลาวจะเกิดข้ึนทันทีหลังจากการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติของชุดทําความเย็น
• เสียงของเหลวไหลไปมา (เสียงคลายนํ้าไหล เสียงฟู ๆ) 

-- เสียงดังกลาวเกิดจากสารทําความเย็นที่ไหลอยูในทอ (เสียงอาจดังมากข้ึนเร่ือย ๆ)
• เสียงแตกเปร๊ียะหรือเสียงกรอบแกรบ เสียงลั่นดังเอี๊ยด 

-- เสียงดังกลาวเกิดจากจากการขยายตัวและหดตัวของผนังภายในและสวนประกอบภายใน ขณะที่
ตูเย็นกําลังทําความเย็น

เกิดนํ้าแข็งหรือหยดนํ้าดานในหรือ
ดานนอกตูเย็น
(ใหใชผาเปยกเช็ดเกล็ดนํ้าแข็งและใช
ผาแหงเช็ดหยดนํ้า)

อาจเกิดข้ึนจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
• เมื่ออุณหภูมิภายนอกมีความช้ืนสูง
• เมื่อเปดและปดตูเย็นบอยๆ
• เมื่อแชอาหารที่มีนํ้าเปนสวนประกอบปริมาณมาก (ควรหอหุมอาหารไวกอนแชในตูเย็น)
• หยดนํ้าหรือนํ้าแข็งที่บริเวณดานในหรือดานนอกตูเย็นอาจมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับฤดูกาล (ฤดูฝน) และ
อุปนิสัยการใชงานและสภาพแวดลอมของแตละแหง

เกล็ดนํ้าแข็งจะเกิดข้ึนไดงายหากอุณหภูมิของชองแชแข็งตํ่าเกินไป
(โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อ “โหมดแชแข็งติดลบ” กําลังทํางาน)

-- เปล่ียนการควบคุมอุณหภูมิเปนการต้ังคาอื่น

มีหยดนํ้าเกิดข้ึนในกลองใสผักและผลไม ถอดถาดเก็บความช้ืนออก (ดูจากหัวขอ “สวนประกอบของตูเย็น”)

ถาดเก็บความช้ืน

• ดึงถาดออกเขาหาตัวทาน 
(การติดตั้งเปนไปในทางยอนกลับของข้ันตอน
การถอดถาดออก)

อาหารในชองแชเย็น
เย็นจัดจนแข็ง

SJ-X510GP2
SJ-X550GP2
SJ-X600GP2

• ตูเย็นทํางานโดยตั้งอุณหภูมิชองแชเย็นไวที่ 0°C เปนเวลานานหรือไม?
-- เปล่ียนการควบคุมอุณหภูมิใหกลับไปอยูที่ประมาณ 3°C

• ตูเย็นทํางานโดยตั้งอุณหภูมิชองแชแข็งไวที่ -21°C เปนเวลานานหรือไม?
-- เปล่ียนการควบคุมอุณหภูมิใหกลับไปอยูที่ประมาณ -18°C

• หากอุณหภูมิภายนอกตํ่า อาหารอาจเย็นจัดจนแข็งได ถึงแมวาจะมีการต้ังอุณหภูมิชองแชเย็นไวที่ 6°C แลว
ก็ตาม

SJ-X510TP2
SJ-X550TP2
SJ-X600TP2

• ตรวจสอบดูวาตูเย็นทํางานเปนเวลานานโดยตั้งคาควบคุมอุณหภูมิชองแชเย็นไวที่ MAX COLDEST หรือไม?
-- เปล่ียนการควบคุมอุณหภูมิเปนการต้ังคาอื่น

• ตรวจสอบดูวาชองแชเย็นทํางานเปนเวลานานโดยตั้งคาควบคุมอุณหภูมิของแชแข็งไวที่ MAX COLDEST 
หรือไม? 
-- เปล่ียนการควบคุมอุณหภูมิเปนการต้ังคาอื่น

• หากอุณหภูมิภายนอกตํ่า อาหารอาจเย็นจัดจนแข็งได ถึงแมวาจะมีการต้ังอุณหภูมิชองแชเย็นไวที่ MIN แลว
ก็ตาม

เกิดกล่ินไมพึงประสงคภายในตู • ควรหอหุมอาหารที่มีกล่ินแรงใหมิดชิดกอนนําไปแช
• ตัวดูดกล่ินไมสามารถดูดกล่ินไดทั้งหมด
• ทําความสะอาดภายในตูเย็นเปนประจํา
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ปญหา การแกไข

แผงควบคุมไมทํางาน
(เฉพาะรุน SJ-X510GP2, SJ-X550GP2, 
SJ-X600GP2)

อาจเกิดข้ึนจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
• แผงควบคุมหรือนิ้วท่ีใชสัมผัสเปยกน้ํา มีคราบนํ้ามันติดอยู เปนตน
• แตะแผงควบคุมขณะสวมถุงมือ มีกาวติดมือ หรือมีผาปดแผลปดที่นิ้วมือ เล็บยาว หรือใชวัตถุอื่นแตะ
แผงควบคุม

• มีสติกเกอรหรือเทปกาวติดอยูบนแปนตาง ๆ
• ตําแหนงที่แตะไมตรงกับตําแหนงของแปน
• เวลาท่ีแตะแปนนอยเกินไปจนทํางานไมได

มีลายเสนเปนทางยาวปรากฏบนผิวของช้ินสวน
พลาสติก

• ลายเสนดังกลาวไมใชตําหนิที่เกิดข้ึนจากการผลิต 
เปนรอยที่เกิดข้ึนจากช้ินสวนวัสดุเรซินหรือช้ินสวนของ
แมพิมพโลหะประกบกัน

ลายเสนเปน
ทางยาว

สัญญาณเตือนประตูเปดดังไมหยุด
(เฉพาะรุน SJ-X510TP2, SJ-X550TP2, 
SJ-X600TP2)

ถาสัญญาณเตือนประตูเปดดังไมหยุดหลังจากปดประตูทั้งหมดแลว แสดงวาเกิดความผิดปกติ 
กรุณาติดตอศูนยบริการชารปเพ่ือทําการแกไข
วิธีการหยุดสัญญาณเตือนประตูเปดช่ัวคราว
กดปุม “R” และปุม “F” พรอมกันคางไวเปนเวลา 3 วินาทีหรือ
มากกวา
• สัญญาณเตือนประตูเปดจะทํางานอีกคร้ังหลังจากนี้
ประมาณ 2 วัน

บี๊บ บี๊บ บี๊บ

หากทานยังตองการติดตอขอรับบริการ
กรุณาติดตอศูนยบริการชารปใกลบานทาน

01_OM_TINS-C051CBRZ 21DT_TH.indd   1601_OM_TINS-C051CBRZ 21DT_TH.indd   16 3/2/2565 BE   09:333/2/2565 BE   09:33



17

EN
G

LISH

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

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

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

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

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

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

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-X510GP2,SJ-X550GP2,SJ-X600GP2>

 ■ 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.

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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CAUTION

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.

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.

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.

rear

Installation Free standing type

1 Keep adequate ventilation space around the 
refrigerator. 2 Use the two front adjustable feet 

to place the refrigerator fl atly and 
fi rmly on the fl oor.

3 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.

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.

• 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.

90mm 
or more

60mm 
or more

60mm 
or more

Overall space required in use

db

a

c

SJ-X510GP2,
SJ-X510TP2 ,
SJ-X550GP2,
SJ-X550TP2

SJ-X600GP2
SJ-X600TP2

a 790mm
b 940mm 985mm
c 1550mm 1595mm
d 1450mm 1530mm

Adjustable foot

Casters (4 pcs)
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Description
15

17

15
18

19

20

21

14

16 (*1)

(*2) 16 
8 

7
6

5
4
3

2

1

9
10
11
12

13

14

1. Freezer light <Only for SJ-X510GP2, 
SJ-X550GP2, SJ-X600GP2>

2. Movable ice maker
You can put the ice maker anywhere in the 
freezer compartment. It will make ice cubes 
faster when the ice maker is placed as shown by 
the picture below.

3. Freezer shelf (Upper)
You can change the height of 
this shelf (4 levels).

Partition

Freezer case

4. Freezer shelf (Bottom)
5. Freezer case

Move the partition to fi t the 
size of food.

6. Two-way fresh room door
7. Fresh shelf

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

9. Refrigerator light
10. Refrigerator shelf
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. Fruit and vegetable shelf
• Moisture plate is installed on this shelf (under 

side).
 This plate works for storing food with high 

moisture freshly.

Moisture plate

13. Fruit and vegetable crisper
14. Adjustable foot
15. Magnetic door seal
16. Control panel

*1 SJ-X510GP2, SJ-X550GP2, SJ-X600GP2
*2 SJ-X510TP2, SJ-X550TP2, SJ-X600TP2

17. Freezer door pocket
18. Egg holder
19. Refrigerator pocket (Upper)
20. Bottle pocket
21. Refrigerator pocket (Bottom)

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

numbered 2,3,5,6,7,10,13,17,18,19,20,21 in the 
picture above.

• Cooling performance is not infl uenced even if you use 
the refrigerator in the above situation.

Movable ice maker
1) Do not overfi ll the tray with water.
 Otherwise the ice cubes will join 

together when frozen.
2) When ice cubes are made, turn the 

lever clockwise to put the ice into the 
ice cube box.

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

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

not pour oil into it or make ice in it.

Two-way fresh room door
Open Close

Use the space as 
refrigerator room.

Use the space as 
fresh room.

How to open the two-way fresh room door
1) Lift up the door.
2) Insert the door into the frame and 

push it back to the stopper.
 It is locked properly.

Lever

Ice cube box

4 star freezer

02_OM_TINS-C051CBRZ 21DT_EN.indd   1902_OM_TINS-C051CBRZ 21DT_EN.indd   19 24/1/2565 BE   14:3024/1/2565 BE   14:30



20

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

Extra cool
Express freezing
Express cool

Freezer 
compartment

Fresh room

Freezer case

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.

Press “Express 
freezing” button.or

After the operation 
completed

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

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

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

At the time of 
power failure 
during the 
operation

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

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

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

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

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

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

Plasmacluster
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.

mold 
fungus

Note
There may be a slight odor in the refrigerator. This is the 
smell of ozone generated by the ionizer. The amount 
of ozone is minimum and quickly disappears in the 
refrigerator.

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.

Freezer 
compartment

Refrigerator
compartment

Under “Energy 
saving” mode

Approx. 
1°C plus

Approx. 
2°C plus

Cancel this mode when you feel the beverages are not 
cooled enough or ice making takes longer time.
Note
The effi ciency of power saving depends on the 
usage environment (controlling temperature, ambient 
temperature, frequency of opening or closing the door, 
amount of food).
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When touch   key, the icons change in the 
order shown as below.

Standby display

“Express cool” only

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

(Beep, Beep, Beep)

Control panel SJ-X510GP2, SJ-X550GP2, SJ-X600GP2

Operation keys

Controlling temperature 
icons

Useful modes icons Additional modes

Icon Meaning Default 
setting

Freezer 
compartment -18°C

Refrigerator 
compartment 3°C

Icon Meaning Default 
setting

Extra cool

OFF

Express freezing
Express cool

Plasmacluster

Energy saving

Indicator Meaning Default 
setting

Door alarm

ON

Sound of key 
operation

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.

Turn-on state

• 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.

Operations of useful modes

Operations of additional modes

1
Select the mode icon. Current setting

(This indication shows OFF.)

2
or

Select on/off. The setting is changed.
ON/OFF switches in the order by pressing the key.

3
Complete the setting.

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)

The indicator 
turns off.

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

keys.
Turn off operation
Touch  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.)

02_OM_TINS-C051CBRZ 21DT_EN.indd   2102_OM_TINS-C051CBRZ 21DT_EN.indd   21 24/1/2565 BE   14:3024/1/2565 BE   14:30



22

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

Standby display

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

How to check the current temperature setting

Setting of Freezer/Refrigerator compartment and Deep freezing
Freezer compartment : Adjustable between -13°C and -21°C in step of 1°C and -24°C (Deep Freezing)
Refrigerator compartment : Adjustable between 0°C and 6°C in step of 1°C

1

Select  or  icon.

1
Select  or  icon.

2
or

Select the temperature The setting is changed.

3
Complete the setting.

Deep freezing
• This mode is convenient to keep food in cold 

temperature than the normal freezing. Set the 
temperature to -24°C.

• The effi ciency of this mode depends on the usage 
environment (ambient temperature, frequency of 
opening or closing the door, amount of food). 
Avoid opening the door as much as possible to keep 
the temperature inside.

• Do not touch the food by wet hands or put the food 
into your mouth after “Deep freezing”. These may 
cause frostbite.

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

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

Freezer 
compartment

Refrigerator 
compartment

Deep freezing
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Advanced setting of Freezer/Refrigerator compartment

The temperature of freezer compartment and refrigerator 
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. (Beep, beep, beep)

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.

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

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

Freezer 
compartment

Refrigerator 
compartment

switch

Deep freezing
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Control panel SJ-X510TP2, SJ-X550TP2, SJ-X600TP2
Useful modes
Button Meaning Default setting

Extra cool

OFFExpress freezing

Express cool

Energy saving
Plasmacluster ON*

* The Plasmacluster automatically starts operating 
when the refrigerator is powered on.

Controlling temperature
Button Meaning Default setting

Refrigerator 
compartment

Freezer compartment

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 you want to light up the 

indicator, press “F” or “R” 
button.

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

Operations of useful modes

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

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

Turn off

Press the mode button. (Beep)

Turn off

Express 
freezing

Press the mode button.
(Beep)

Lighting

Express 
cool

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

Flashing

Energy 
saving

Press “Express freezing” 
button fi rst for 3 seconds 
(Beep, beep, beep). Hold 
down “Express freezing” 
button and press “R” button 
for 3 seconds or more.
(Beep, beep)

Flashing

Press “Express freezing” button 
fi rst for 3 seconds. Hold down 
“Express freezing” button and press 
“R” button for 3 seconds or more. 
(Beep)

Turn off

Note
• Extra cool, Express freezing and Express cool are not available while Energy saving is ON (Beep Beep).
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Controlling temperature
The refrigerator controls its temperature automatically. However, you can adjust the temperature as below.

How to check the current temperature setting
The indicator lights up to show the current temperature level by pressing “F” or “R” button.

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

Setting of Freezer/Refrigerator compartment and deep freezing

• Temperature indicator changes as the picture below by 
pressing “F” or “R” button.

< Freezer compartment >
(3→4→5→ Deep freezing 1→2→3)
< Refrigerator compartment >
(3→4→5→1→2→3)

 ... OFF    ... Lighting

Level Indicator

1

2

3
Default setting

4

5

Deep freezing
(Only for Freezer 
compartment) (Indicator lights up 

in order.)

Note
• After adjusting the temperature level, the indicator 

turns off approximately 5 seconds later.

Freezer compartment

1. Press “F” button.   

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

Refrigerator compartment

1. Press “R” button.   

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

Deep freezing
• This mode is convenient to keep food in cold 

temperature than the normal freezing.
• The effi ciency of this mode depends on the usage 

environment (ambient temperature, frequency of 
opening or closing the door, amount of food). 
Avoid opening the door as much as possible to keep 
the temperature inside.

• Do not touch the food by wet hands or put the food 
into your mouth after “Deep freezing”. These may 
cause frostbite.

02_OM_TINS-C051CBRZ 21DT_EN.indd   2502_OM_TINS-C051CBRZ 21DT_EN.indd   25 24/1/2565 BE   14:3024/1/2565 BE   14:30



26

Advanced setting of Freezer/Refrigerator compartment

Temperature indicator changes as the picture below by 
pressing “F” or “R” button.

< Freezer compartment >
5→6→7→8→9→ Deep freezing 1→2→3→4→5
< Refrigerator compartment >
5→6→7→8→9→1→2→3→4→5

 ... OFF    ... Lighting    ... Flashing

Level Indicator

1

2

3

4

5
Default setting

6

7

8

9

Deep freezing
(Only for Freezer 
compartment) (Indicator lights up 

in order.)

The temperature of refrigerator compartment and 
freezer compartment can be adjusted in 9 levels 
(level 1 - 9) and “Deep freezing” (only for freezer 
compartment ) by following the steps a to b.

Freezer compartment

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

The indicator returns to 
“Default setting”.

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

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

Refrigerator compartment

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

The indicator returns to 
“Default setting”.

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

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

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.

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 pocket.

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

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

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

in an airtight container.

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

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

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.

IN
OUT

Tips for saving energy
• Install the refrigerator in a well-ventilated area and keep the space to ventilate.
• Keep your refrigerator out of direct sunlight and do not place it next to heat generating appliance.
• Avoid opening the door as much as possible.
• Hot food should be cooled before storing.
• Place the food evenly on the shelves to allow the cool air to circulate effi ciently.
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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. 
(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. 
<SJ-X510GP2, SJ-X550GP2, SJ-X600GP2>

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 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-X510GP2
SJ-X550GP2
SJ-X600GP2

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

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-X510TP2
SJ-X550TP2
SJ-X600TP2

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

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.

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.

Remove the moisture plate (refer to “Description”).

Moisture plate

• Pull the plate toward yourself. 
(Installation is reverse procedure 
to removing the plate.)

The food in 
the refrigerator 
compartment are 
frozen.

SJ-X510GP2
SJ-X550GP2
SJ-X600GP2

• 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-X510TP2
SJ-X550TP2
SJ-X600TP2

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

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

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

Odors in the compartment. • Wrapping is required for the food with strong odors.
• Deodorizing unit cannot remove all odors.
• Clean the inside periodically.
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Problem Solution
The control panel does not work.
(Only for SJ-X510GP2, 
SJ-X550GP2, SJ-X600GP2)

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 affi xed 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.

Line

Door alarm does not stop.
(Only for SJ-X510TP2, 
SJ-X550TP2, SJ-X600TP2)

If the door alarm does not stop after closing all doors, it is a defect. Contact the 
SHARP service center for service.
Method of stopping the door alarm temporarily
Press “R” button and “F” button simultaneously 
and continuously for 3 seconds or more.
• The door alarm will sound again after 

approximately 2 days.

Beep beep beep

If you still require service
Refer to your nearest service agent approved by SHARP.
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TINS-C051CBRZ  TH 2

ขอมูลจําเพาะ
SPECIFICATION
ตูเย็นชารป แบบชองแชเยือกแข็ง ระบบการละลายน้ําแข็งแบบอัตโนมัติ ประเภทชองแช 4 ดาว
SHARP refrigerator with freezer, automatic defrosting system, 4-star compartment type.

รุน / MODEL SJ-X510GP2 SJ-X510TP2 SJ-X550GP2 SJ-X550TP2 SJ-X600GP2 SJ-X600TP2

แรงดันไฟฟา (โวลต)
Rate Voltage (V~)

220

ความถ่ี (เฮิรต)
Rate Frequency (Hz)

50

กําลังไฟฟาเขา (วัตต)
Power lnput (W)

250

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)

57g

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

520/18.4 560/19.8 610/21.5

ขนาดภายนอก
Dimension (mm)

กวาง
Width

820 865

ลึก
Depth

740

สูง
Height

1770 1870

นํ้าหนัก
Weight (kg)

92 84 95 87 98 90

* จากฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ของ กฟผ.

หมายเหตุ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

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

https://www.th.sharp
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