
        บริษัทฯ ขอขอบคุณอยางสูงที่เลือกใชผลิตภัณฑชารป 

กอนใชตูเย็น โปรดอานคูมือการใชนี้ใหละเอียด เพื่อใหการใชตูเย็น

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ขอมูลเพิ่ิ่มเติมในการใชงานเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ใหเหลือนอยที่สุด

สารบัญ
สวนประกอบของตูเย็น

คำเตือน
ขอควรระวัง
การรักษาอาหารในตูเย็น
การติดตั้งตูเย็น
วิธีการใช

ขอมูลจำเพาะ
คำแนะนำกอนเรียกชางบริิการ
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•

•
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SJ-A29S
SJ-A32S
SJ-A35S

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

 คููมืือการใชงาน

ตููููเย็นชารป NO FROST

1. หลีกเลี่ยงการวางตูเย็นใกลกับแหลงกำเนิดความรอน เชน 

    เตาอบ หรือกลางแสงแดด ควรมีฉนวนกันความรอน

    ระหวางตูเย็นกับแหลงกำเนิดความรอน หากอยูใกล 

    หรือติดกัน

2. ไมควรเปดประตูตูเย็นบอย หรือเปดทิ้งไวนานเกินไป

3. ไมควรแชอาหารรอนในตูเย็นทันที

4. ควรเปลี่ยนขอบยางประตูเมื่อเสื่อมสภาพ

5. เมื่อมีการเคลื่อนยายตูเย็นควรทิ้งชวงเวลาอยางนอย 2 ชั่วโมง

    กอนเสียบปลั๊กเริ่มใชงาน

“หากไมปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏในคูมือ อาจทำใหเกิด

การสิ้นเปลืองพลังงานที่เพิ่มขึ้น”
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สวนประกอบของตูเย็น 

คำเตือน 

ปุมควบคุมอุณหภูมิในชองแชแข็ง

ถาดทำนำแข็งกอน

กลองใสน้ำแข็ง

ชองแชเย็นจัด

ปุมควบคุมอุณหภูมิในชองแชเย็น

หลอดไฟ

ชั้นวางของในชองแชเย็น *

ชั้นวางของบนกลองใสผัก
และผลไม

กลองใสผักและผลไม

ขาตั้งปรับระดับได

ประเก็น(ยาง)รองประตู

ชั้นวางของที่ประตูชองแชแข็ง *

สวิตชหลอดไฟ

ชั้นวางไข

ชั้นวางของที่ประตูชองแชเย็นขนาดเล็ก *
(ขวา)

ชั้นวางขวด

ชั้นวางของที่ประตูชองแชเย็น

ประเก็น(ยาง)รองประตู

ชั้นวางของในชองแชแข็ง

ชั้นวางของที่ประตูชองแชเย็นขนาดเล็ก *
(ซาย)

ถาดวางไข

  

ชื่อรุน       SJ-A32SSJ-A29S SJ-A35S

2 2 3

1 1 1

2 2 2

- 1 1

1 1 2

1 1 1

ชั้นวางของในชองแชเย็น

ชั้นวางของบนกลองใสผักและผลไม

ชั้นวางของที่ประตูชองแชแข็ง 

ชั้นวางของที่ประตูชองแชเย็นขนาดเล็ก(ดานขวา)

ชั้นวางของที่ประตูชองแชเย็นขนาดเล็ก(ดานซาย)

ถาดวางไข

*

*

อยาเก็บสารระเหย เชน เบนซิน แกสโปรเปน กาว แอลกอฮอลไวใน
ตูเย็น เพราะอาจจะระเบิดได

เมื่อมีฝุนละอองจับที่ปลั๊กไฟฟา ควรรีบเช็ดออกอยางระมัดระวัง
เพราะฝุนละอองนั้นอาจทำใหเกิดไฟไหมได

หามดัดแปลง แกไข หรือซอมแซมตูเย็นนี้เอง เพราะอาจทำใหเกิด
ความเสียหาย หรือไฟฟาชอตได

ควรตรวจดูใหแนใจวาตูเย็นที่เก็บไวระหวางรอการทำลายจะไมเปน
อันตรายตอเด็ก (ควรถอดประตูตูเย็นออกเพื่อปองกันไมใหเด็กติด
ภายใน)

 การกำจัดตูเย็นจะตองกระทำดวยความระมัดระวัง  เนื่องจากฉนวน
 ของตูเย็นสามารถเปนสารไวไฟ โปรดติดตอหนวยงานในทองถิ่น 
 เพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับวิธีการกำจัดตูเย็นอยางเหมาะสม  และเปนมิตร
 ตอสิ่งแวดลอม

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

เพื่อความปลอดภัย อยาแตะตองคอมเพรสเซอร ขณะตูเย็นทำงาน
เพราะสวนดังกลาวมีความรอนสูง และอาจโดนขอบโลหะบาดได

หามใชมือเปลาหยิบอาหาร หรือภาชนะในชองแชแข็งดวยมือเปยก
เพราะอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บจากการที่น้ำแข็งกัดได

หามใชปลั๊กหรือสายพวงรวมกับเครื่องใชไฟฟาชนิดอื่น

หามวางขวดน้ำหรือน้ำอัดลมกระปองในชองแชแข็งเพราะความเย็น
จะทำใหแตกราวได

ควรตรวจสอบใหแนใจวาปลั๊กตูเย็นไมมีความเสียหายในระหวางการ

ขนสงหรือติดตั้ง หามเสียบปลั๊กไฟหากสายไฟหรือตัวปลั๊กมีความ

เสียหาย เน่ืองจากจะทำใหเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือไฟไหมได

เมื่อตองการถอดปลั๊กออกใหจับที่ตัวปลั๊กเสียบ ไมควรถอดปลั๊ก
โดยการดึงที่สายไฟเพราะอาจทำใหเกิดไฟฟาชอตได

ในระบบทำความเย็นนั้นจะมีน้ำยาทำความเย็นอยูที่ตัวตูเย็น ถาระบบ
นี้เกิดความเสียหายจะทำใหตูเย็นไมเย็น ฉะนั้นจึงไมควรที่จะวางสิ่งของ 
หรือวางตูเย็นไวใกลกับของมีคมหรือสิ่งของที่อาจทำใหระบบตูเย็น
เสียหายได

กรณีสายไฟเกิดความเสียหาย ควรเปล่ียนสายไฟใหมท่ีไดมาตรฐาน 
โดยชางผูชำนาญการจากศูนยบริการชารปเทานั้น

กรณีที่มีกาซหุงตมรั่ว ควรเปดหนาตางเพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก 
หามแตะตองปลั๊กเสียบของตูเย็นเปนอันขาด

หามวางภาชนะบรรจุของเหลว หรือวัตถุที่ลมไดงายที่บริเวณดานบน
ของตูเย็น

ตูเย็นนี้ไมไดมีจุดประสงคเพื่อใชสำหรับเด็กหรือผูที่ปวยทางระบบ

ประสาท หรือจิตใจรวมถึงขาดประสบการณและความรู เวนแตจะ

ไดรับการดูแลหรือการสอนในระหวางการใชงาน อีกทั้งไมควรปลอย

ใหเด็กเลนตูเย็น

ขอควรระวัง

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

สามารถบรรจุอาหารไดมากขึ้น  โดยการถอดอุปกรณตางๆที่ระบุตามรูปดานลางออก

ถาดทำน้ำแข็งกอน , กลองใสน้ำแข็ง                      

ชั้นวางของในชองแชแข็ง



วิธีการใช  

•

•

•

การควบคุมอุณหภูมิ
  

 
ปกติ

MAX.MID.MIN.

Coldest
เ

ใชในการควบคุมปริมาณการไหลของอากาศเย็นภายในชองแชแข็ง
หากภายในชองแชแข็งไมเย็นใหตั้งอุณหภูมิชองแชแข็งไปที่ MAX
และตั้งอุณหภูมิชองแชเย็นไปที่ MAX เชนเดียวกัน 
ในการตั้งอุณหภูมิชองแชแข็งที่ MAX นั้น จะมีผลใหอากาศเย็นที่ 
ไหลตรงไปยังชองแชเย็นมีปริมาณลดลงซึ่งอาจทำใหความเย็นใน
ชองแชเย็นไมเพียงพอ

อุณหภูมิชองแชเย็น

อุณหภูมิชองแชแข็ง

•

•

•

ใชควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอรในระบบทำความเย็น
เมื่อตั้งอุณหภูมิชองแชเย็นไปที่ MAX จะทำใหอุณหภูมิต่ำลงทั้งใน 
ชองแชแข็งและชองแชเย็น
ความเย็นในชองแชแข็งอาจไมเพียงพอหากตั้งอุณหภูมิชองแชเย็นไปที่ MIN 
เนื่องจากจะทำใหรอบการทำงานของคอมเพรสเซอรมากขึ้น
ดังนั้นหากตองการใหชองแชแข็งมีความเย็นอยางทั่วถึงใหตั้งอุณหภูมิชองแชเย็นใน
ตำแหนงที่ใกลกับ MAX

MAX.MID.MIN.

Coldest

MAX.MID.MIN.

Coldest

•

ที่อุณหภูมิหองสูงกวา  35°C

การควบคุมอุณหภูมิชองแชแข็ง

การควบคุมอุณหภูมิชองแชเย็น

เนื่องจากการตั้งอุณหภูมิชองแชแข็งไปที่ MAX 
ชองแชเย็นไดนอยลง

ควรตั้งอุณหภูมิใหใกลกับ MIN ควรตั้งอุณหภูมิใหใกลกับ MAX

ที่อุณหภูมิหองต่ำกวา 10°C
การควบคุมอุณหภูมิชองแชแข็ง

ควรตั้งอุณหภูมิใหใกลกับ MAX

• เนื่องจากรอบการทำงานของคอมเพรสเซอรจะสั้นในฤดูหนาว 
อากาศเย็นที่เขาสูชองแชแข็งจึงไมเพียงพอ ตองปรับใหอากาศเย็น
ไหลเขาสูชองแชแข็งเปนปริมาณมาก

การควบคุมอุณหภูมิชองแชเย็น

ถาอาหารที่แชในชองแชเย็น 
เย็นจัดจนแข็ง

ควรตั้งอุณหภูมิใหใกลกับ MIN

การใชถาดทำน้ำแข็ง

1. อยาเติมน้ำลงในถาดทำน้ำแข็งมากเกินไป 
เพราะจะทำใหน้ำแข็งรวมตัวเกาะติดกัน

2. เมื่อน้ำในถาดกลายเปนน้ำแข็งแลว 
   หมุนที่บิดตามเข็มนาิกา น้ำแข็งจะหลนลงในกลองอยางงายดาย
หมายเหตุ

หามทำน้ำแข็งโดยตรงในกลองใสน้ำแข็ง หรือนำกลองใสน้ำแข็ง
ไปใสน้ำมัน ซึ่งกลองนั้นอาจจะเกิดการราวได

การดูดกลิ่น
มีการติดตั้งตัวดูดกลิ่นบนเสนทางการไหลของอากาศ โดยที่การทำงาน
จะเปนไปอยางอัตโนมัตและไมตองทำความสะอาด

การละลายน้ำแข็ง
เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน การละลายน้ำแข็งจะเปนไป
อยางอัตโนมัติ

ลดความเย็น เพิ่มความเย็น

จะทำใหอากาศไหลเขาสู
ซึ่งจะมีผลใหมีความเย็นไมเพียงพอ  

ที่บิดน้ำแข็ง

กลองใสน้ำแข็ง

 เพิ่มความเย็น

ลดความเย็น

อาหารควรถูกเก็บในภาชนะที่
ปดฝาแนน
เก็บอาหารที่ตองการความเย็นมาก
ไวในชองแชแข็งเสมอ

สำหรับการแชแข็งที่มีประสิทธิภาพ
• ควรเลือกอาหารที่สดและสะอาด

•

•

•

•

ตูเย็นสามารถเก็บรักษาอาหารและลดการเนาเสียของอาหารไดยาวนาน  
หากปฏิบัติดังนี้

ผักและผลไม
ผัก ผลไม ควรหอหุมดวยพลาสติกใสหรือถุง (ไมปดผนึก) ยกเวน
ผลไมเปลือกหนา เชน สม

นม เนย และ ไข
ตรวจดูวันหมดอายุของอาหาร และอุณหภูมิที่เหมาะสม บนกลอง 
ไข  ควรเก็บไขไวที่ชั้นวางไข

เนื้อ ปลา และไก
เนื้อและปลา ควรเก็บไวในกลองพลาสติก ปดฝาใหแนน หรือใสจาน
แลวหุมดวยพลาสติกใส และเก็บไวในชองแชเย็นจัด

เพื่อการหมุนเวียนของความเย็นที่มีประสิทธิภาพ โปรดวางอาหารบน
ภาชนะเทานั้นกอนนำไปแชในตูเย็น
อาหารรอน ควรรอใหเย็นกอน แลวจึงนำไปแชในตูเย็น 
อยาวางอาหารปดชองลมเย็นโดยตรง 
อยาวางอาหารหนาทางออกของลมเย็น จะทำใหอาหารเย็นจัดจนแข็งได
ปดประตูตูเย็นใหสนิท

หมายเหตุ
•

•

•

•

•

•

•

เขา
ออก

ปริมาณอาหารที่ไมมากนัก 
ยอมใชเวลาในการแชแข็งนอย

เขียนวันที่เก็บอาหารติดไวบนภาชนะที่เก็บเพื่อ
ควบคุมความสด

การรักษาอาหารในตูเย็น

3

คำเตือน

หมายเหตุ

■ หามติดตั้งตูเย็นในบริเวณที่เปยก, แฉะ,ชื้น จะทำใหเกิดไฟฟารั่วได
■ เพื่อปองกันไฟฟารั่วควรติดตั้งสายดินเขากับจุดตอสายดินของตูเย็น

ซึ่งอยูดานหลังตอนลางของตูเย็น

1 ควรเวนระยะหางรอบตูเย็นใหเพียงพอสำหรับการระบายอากาศ

• ภาพดานขางเปนการแสดงระยะหางที่นอยที่สุดในการติดตั้งตูเย็น 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการใชพลังงาน

• หากเวนระยะหางรอบตูเย็นนอยกวาระยะที่แสดงดังรูปดานลาง
อาจเปนสาเหตุใหเกิดความรอนที่สูงขึ้น,เสียงดัง และเกิดความ
เสียหายแกตูเย็นได

• การเวนระยะหางรอบตูเย็นที่เหมาะสม จะชวยใหประหยัด
พลังงานได

2 ควรปรับระดับขาตูเย็นดานหนาทั้งสอง เพื่อใหตูเย็นวางอยูใน
ตำแหนงที่มั่นคงและไดระดับกับพื้น

3 เพื่อปองกันไฟฟารั่ว ควรติดต้ังสายดินเขากับจุดตอสายดินของตูเย็น 
ซึ่งอยูดานหลังตอนลางของตูเย็น

• ตูเย็นควรจัดวางอยูในตำแหนงท่ีเสียบปล๊ักไดงาย
หลีกเล่ียงการวางตูเย็นในตำแหนงท่ีมีแสงแดดสองโดยตรง
อยาวางตูเย็นใกลเคร่ืองใชท่ีมีความรอนชนิดอ่ืน

•

•

• ไมควรวางตูเย็นลงบนพ้ืนโดยตรง ควรจัดเตรียมช้ันวางท่ีเหมาะสม

สิ่งที่ควรทำกอนใชตูเย็น
ทำความสะอาดชิ้นสวนภายในตู ดวยผานุมชุบน้ำอุนผสมน้ำยาทำ
ความสะอาด

970 มม.

1145 มม. 

1065 มม.

1221 มม.

a
b

60 มม.90 มม.

A32S
A35S
 

A29S
 

หรือมากกวานั้น
60 มม.60 มม.

หรือมากกวานั้น

หรือมากกวานั้น

หรือมากกวานั้น

ขาตั้งปรับระดับได

การติดตั้งตูเย็น

ปกติ



4

กอนทานจะเรียกศูนยบริการชารป โปรดตรวจสอบดังนี้

หากทานยังตองการเรียกศูนยบริการ โปรดแจงศูนยบริการชารปใกลบานทาน

คำแนะนำกอนเรียกชางบริการ

•

•
•

•

เมื่อแตะตูเย็นแลวรูสึกรอน

เสียงเกิดจากการเริ่มทำงานของคอมเพรสเซอร สักครูเสียงนั้นจะหายไป
เสียงของคอมเพรสเซอรจะดังขึ้นทันที  หลังจากการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
เสียงที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่อง  การไหลของน้ำยา  หรืออุปกรณตางๆของตูเย็น
เสียงเหมือนเสียงแตกราว  เสียงนั้นดังขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของผนังภายในและชิ้นงานภายใน 
ขณะที่ตูเย็นกำลังทำความเย็น
เสียงลั่นเอี๊ยด  เสียงนั้นเกิดจากการขยายตัวของอุปกรณภายในและการเสียดสีกันของชิ้นสวนภายในตูเย็น

โดยปกติดานขางทั้งสองของตูเย็นจะรอน เนื่องจากซอนแผงระบายความรอนไวเพื่อปองกันไอน้ำเกาะรอบตู

•

•
•
•

•

เมื่อตูเย็นมีเสียงดังเกิดขึ้น ถือวาเปนปกติหากตูเย็นมีเสียงดังตอไปนี้

เมื่อเกิดหยดน้ำหรือน้ำแข็งที่บริเวณดานใน
และนอกตูเย็น

ใหใชผาเปยกเช็ดเกล็ดน้ำแข็งและใชผาแหงเช็ดหยดน้ำ โดยที่การเกิดอาจเกิดขึ้นจากกรณีใดกรณี
หนึ่งดังตอไปนี้

อุณหภูมิภายนอกมีความชื้นสูง
เปดและปดประตูบอยๆ
อาหารที่เก็บรักษามีความชื้นสูง (ควรมีการหออาหารกอนเก็บรักษา)

•
•
•

อาหารในชองแชเย็นเย็นจัดจนแข็ง

เกิดกลิ่นไมพึงประสงคภายในตู

ตรวจสอบดูวาตูเย็นมีการทำงานเปนเวลานานที่การตั้งอุณหภูมิไวที่ MAX หรือไม
ที่สภาพแวดลอมอุณหภูมิต่ำก็สามารถทำใหอาหารเย็นจัดจนแข็งได ถึงแมวาจะมีการตั้งอุณหภูมิไวที่ MIN ก็ตาม

ควรมีการหอหุมอาหารที่มีกลิ่นแรงใหมิดชิด
ตัวดูดกลิ่นไมสามารถดูดกลิ่นไดทั้งหมด

ปญหา การแกไข

ขอมูลจำเพาะ

* จากฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ของ กฟผ.
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาหมายเหตุ

แรงดันไฟฟา (โวลต) 

ความถี่ (เฮิรตซ)

กำลังไฟฟาเขา (วัตต)

กาซเปาฉนวนความเย็นไวไฟ

ชนิดของสารทำความเย็น 

ปริมาณของสารทำความเย็น (กรัม) 

ปริมาณความจุ (ลบ.ดม./คิว) 

ขนาดภายนอก (มม.)

กวาง

ลึก 

สูง 

รุน

  

  

  

SJ-A32SSJ-A29S SJ-A35S

  

  

  

  

  

  

  

  

   เฉพาะตัวตู

  รวมขาตั้ง 

227/8.0 292/10.3          

HFC-134a

CYCLO PENTANE (NON CFC 100%)

220

50

100 109 109

95 100 100

313/11.1          

545

620

1491

1631

600

631

1580

-

600

631

1700

-

SHARP CORPORATION

คำเตือน
■ ถอดปลั๊กตูเย็นออกกอน เพื่อปองกันไฟฟาชอต

■ เมื่อตองการทำความสะอาดตูเย็นอยาราดน้ำลงบนตัวตูทั้งภายนอก
และภายใน เพราะอาจเกิดสนิมหรือไฟฟารั่วได

สิ่งสำคัญ
เพื่อปองกันการเกิดรอยราวที่ผิวภายในของตูเย็น และสวนประกอบที่เปน
พลาสติก ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังตอไปนี้
• คราบน้ำมันจากอาหารที่ติดอยูบนสวนประกอบที่เปนพลาสติก สามารถ

ทำใหเกิดรอยราวได จึงควรเช็ดออกใหสะอาด
สารเคมีบางชนิดอาจทำใหเกิดรอยราวที่ผิวภายในตูเย็น และชิ้นสวนที่
เปนพลาสติก การทำความสะอาดควรใชเพียงน้ำสบูทำความสะอาดเทานั้น
หลังทำความสะอาดดวยน้ำสบู ควรทำความสะอาดดวยน้ำอีกครั้ง เนื่องจาก
น้ำสบูที่เช็ดออกไมหมด  จะมีผลใหเกิดรอยราวแกสวนประกอบที่เปน
พลาสติกได

•

•

1 นำชั้นวางภายในตูออกจากตูเย็นและทำความสะอาดโดยใชผานุมชุบ
น้ำอุนผสมน้ำยา  เช็ดทำความสะอาดแลวเช็ดดวยผาแหงอีกครั้งหนึ่ง 
(ยกเวน กลองใสผักและผลไมไมตองนำออกมา)

2 ทำความสะอาดภายในตูเย็นดวยผานุมชุบน้ำอุนผสมน้ำยาทำความ
สะอาด แลวเช็ดออกดวยน้ำเย็น

3 เช็ดตัวตูภายนอกดวยผานุมทุกครั้งที่เปอน

4 ทำความสะอาดขอบยางประตูโดยใชแปรงสีฟนชุบน้ำอุนผสมน้ำยา
ทำความสะอาด

หมายเหตุ

• เพื่อปองกันตูเย็นเกิดความเสียหาย ไมควรใชน้ำยาทำความสะอาด หรือสาร
ละลายที่ไมไดเจือจางทำความสะอาดตูเย็น (แล็กเกอร, สี, ผงขัดเงา, เบนซิน, 
น้ำรอน, ฯลฯ)

• เมื่อปลั๊กเสียบตูเย็นหลุดออกจากเตารับ อยาเสียบปลั๊กในทันที ควรรอ
ประมาณ 5 นาที แลวจึงเสียบปลั๊กใหม ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหคอมเพรสเซอร
เสียหายและเพื่อใหมีอายุการใชงานไดนาน

• หามโยนส่ิงของใสผนังดานในตูเย็น เพราะอาจทำใหผนังตูเย็นเกิดรอยยุบ 
หรือเกิดรอยแตกราว

การละลายน้ำแข็ง

เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน การละลายน้ำแข็งจะเปนไปอยางอัตโนมัติ

สิ่งที่ควรทำเมื่อหลอดไฟภายในตูเย็นเสีย
ติดตอศูนยบริการชารปเพ่ือเปล่ียนหลอดไฟ และควรเปล่ียนโดยชางผูชำนาญการ

การปดเครื่อง

เมื่อไมตองการใชตูเย็นเปนเวลานาน ใหดึงปลั๊กเสียบออก แลวนำอาหาร
ออกจากตูเย็น  จากนั้นทำความสะอาดภายในตู แลวเปดประตูตูเย็นทิ้งไว

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

TINS-B404CBRZ  12LT   TH   
Printed in Thailand

1

ขอแนะนำในการประหยัดพลังงาน
ควรเวนพื้นที่ระบายอากาศรอบตูเย็นใหเพียงพอ ■
หลีกเลี่ยงการวางตูเย็นในตำแหนงที่ถูกแสงแดดโดยตรง ■
และอยาวางตูเย็นใกลกับเครื่องใชไฟฟาที่มีความรอน

เปดตูเย็นเพียงเล็กนอย  หากทำได ■

อาหารรอน  ควรรอใหอาหารเย็นลงกอนนำไปแช ■
วางอาหารบนชั้นวางใหเปนแนวราบ  เพื่อการหมุนเวียนของ ■
ความเย็นอยางมีประสิทธิภาพ

การวัดอัตราสิ้นเปลืองพลังงานของตูเย็นรุนนี้เปนไปตามมาตรฐาน

ประสิทธิภาพการทำงานสากลของตูเย็นภายใตเงื่อนไขตอไปนี้

อุปกรณเสริมทั้งหมดในชองแชแข็งจะถูกนำ

•

ออกจากตูเย็น  ดังที่แสดงในรูปภาพ

ระยะหาง

•

300  มม.300  มม.

90  มม. 60  มม.
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