
OPERATION MANUAL

        บริษัทฯ ขอขอบคุณอยางสูงที่เลือกใชผลิตภัณฑชารป 

กอนใชตูเย็น โปรดอานคูมือการใชนี้ใหละเอียด เพื่อใหการใชตูเย็น

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.

ขอมูลเพิ่ิ่มเติมในการใชงานเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ใหเหลือนอยที่สุด

สารบัญ

CONTENT
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การติดตั้งตูเย็น
วิธีการใช

การดูแลรักษาและทำความสะอาด
การรักษาอาหารในตูเย็น

คำแนะนำกอนเรียกชางบริิการ
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 คููมืือการใชงาน

ตููููเย็นชารป NO FROST

REFRIGERATOR - FREEZER

1. หลีกเลี่ยงการวางตูเย็นใกลกับแหลงกำเนิดความรอน เชน 

    เตาอบ หรือกลางแสงแดด ควรมีฉนวนกันความรอน

    ระหวางตูเย็นกับแหลงกำเนิดความรอน หากอยูใกล 

    หรือติดกัน

2. ไมควรเปดประตูตูเย็นบอย หรือเปดทิ้งไวนานเกินไป

3. ไมควรแชอาหารรอนในตูเย็นทันที

4. ควรเปลี่ยนขอบยางประตูเมื่อเสื่อมสภาพ

5. เมื่อมีการเคลื่อนยายตูเย็นควรทิ้งชวงเวลาอยางนอย 2 ชั่วโมง

    กอนเสียบปลั๊กเริ่มใชงาน

“หากไมปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏในคูมือ อาจทำใหเกิด

การสิ้นเปลืองพลังงานที่เพิ่มขึ้น”    

SJ-C20X                        SJ-C19S        



LED 

SJ - C20X/C19S

ปุมควบคุมอุณหภูมิ
ในชองแชเย็น

ถาดทำน้ำแข็งกอน

กลองใสน้ำแข็ง

ชองแชเย็นจัด

ปุมควบคุมอุณหภูมิ
ในชองแชแข็ง

หลอดไฟ

ชั้นวางของในชองแชเย็น 

ชั้นวางของบนกลองใสผัก
และผลไม

กลองใสผักและผลไม

ขาตั้ง

ประเก็น (ยาง) รองประตู

ชั้นวางของที่ประตู
ชองแชแข็ง 

สวิตชหลอดไฟ

ชั้นวางไข

ชั้นวางขวด

ชั้นวางของที่ประตู
ชองแชเย็น

ประเก็น (ยาง) รองประตู 

ชั้นวางของ
ในชองแชแข็ง

ชั้นวางของในชองแชเย็น (กระจก)

ชั้นวางของบนกลองใสผักและผลไม (กระจก)

ชั้นวางของในชองแชเย็น (พลาสติก)

ชั้นวางของบนกลองใสผักและผลไม (พลาสติก)

ปุมกดทำน้ำแข็งดวน

* 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 

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

สวนประกอบของตูเย็น

SJ - C20X/C19S

ขอมูลจำเพาะ 

SJ-C20X SJ-C19S
2

-

1

-

-

2

-

1

ชื่อรุน

HFC-134a

CYCLO PENTANE (NON CFC 100%)

220 

50 

101 

70 

167/5.9 

535 

1365 

560 

2



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

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

หามเด็กเลนตูเย็นโดยไมมีผูควบคุมดูแล

คำเตือน

หมายเหตุ

■ หามติดตั้งตูเย็นในบริเวณที่เปยก, แฉะ,ชื้น จะทำใหเกิดไฟฟารั่วได

■ เพื่อปองกันไฟฟารั่วควรติดตั้งสายดินเขากับจุดตอสายดินของตูเย็น
ซึ่งอยูดานหลังตอนลางของตูเย็น

1 ควรเวนระยะหางรอบตูเย็นใหเพียงพอสำหรับการระบายอากาศ

• ภาพดานขางเปนการแสดงระยะหางที่นอยที่สุดในการติดตั้งตูเย็น 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการใชพลังงาน

• หากเวนระยะหางรอบตูเย็นนอยกวาระยะที่แสดงดังรูปดานขาง
อาจเปนสาเหตุใหเกิดความรอนที่สูงขึ้น,เสียงดัง และเกิดความ
เสียหายแกตูเย็นได

• การเวนระยะหางรอบตูเย็นที่เหมาะสม จะชวยใหประหยัด
พลังงานได

• ตูเย็นควรจัดวางอยูในตำแหนงท่ีเสียบปล๊ักไดงาย
หลีกเล่ียงการวางตูเย็นในตำแหนงท่ีมีแสงแดดสองโดยตรง
อยาวางตูเย็นใกลเคร่ืองใชท่ีมีความรอนชนิดอ่ืน

•

•

• ไมควรวางตูเย็นลงบนพ้ืนโดยตรง ควรจัดเตรียมช้ันวางท่ีเหมาะสม

สิ่งที่ควรทำกอนใชตูเย็น
ทำความสะอาดชิ้นสวนภายในตู ดวยผานุมชุบน้ำอุนผสมน้ำยาทำ
ความสะอาด
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2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

คำเตือน

ขอควรระวัง

การติดตั้งตูเย็น

957 

10
92

 

มม.

มม
.

90 มม.
หรือมากกวานั้น

หรือมากกวานั้น
60 มม.60 มม.

หรือมากกวานั้น

60 มม.
หรือมากกวานั้น

หลีกเลี่ยงการสัมผัสขางตูเย็นขณะตูเย็นทำงาน  เนื่องจากผนังดานขาง
จะมีอุณหภูมิสูง ซึ่งถือเปนอาการปกติในการทำงานของตูเย็น

2. 

3
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วิธีการใช

•

•

•

การควบคุมอุณหภูมิ

  

colderless cold
Normal

ใชในการควบคุมปริมาณการไหลของอากาศเย็นภายในชองแชแข็ง
หากภายในชองแชแข็งไมเย็นใหตั้งอุณหภูมิชองแชแข็งไปที่ MAX
และตั้งอุณหภูมิชองแชเย็นไปที่ MAX เชนเดียวกัน 

ในการตั้งอุณหภูมิชองแชแข็งที่ MAX นั้น จะมีผลใหอากาศเย็นที่ 
ไหลตรงไปยังชองแชเย็นมีปริมาณลดลงซึ่งอาจทำใหความเย็นใน
ชองแชเย็นไมเพียงพอ



อุณหภูมิชองแชเย็น

อุณหภูมิชองแชแข็ง

•

•

•

ใชควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอรในระบบทำความเย็น
เมื่อตั้งอุณหภูมิชองแชเย็นไปที่ MAX จะทำใหอุณหภูมิต่ำลงทั้งใน 

ชองแชแข็งและชองแชเย็น
ความเย็นในชองแชแข็งอาจไมเพียงพอหากตั้งอุณหภูมิชองแชเย็นไป
ที่ MIN เนื่องจากจะทำใหรอบการทำงานของคอมเพรสเซอรมากขึ้น
ดังนั้นหากตองการใหชองแชแข็งมีความเย็นอยางทั่วถึงใหตั้ง 
อุณหภูมิชองแชเย็นในตำแหนงที่ใกลกับ MAX 

Coldest

•

ที่อุณหภูมิหองสูงกวา  35°C

การควบคุมอุณหภูมิชองแชแข็ง การควบคุมอุณหภูมิชองแชเย็น

ควรตั้งอุณหภูมิใหใกลกับ MIN

ควรตั้งอุณหภูมิใหใกลกับ MAX

ที่อุณหภูมิหองต่ำกวา 10°C

การควบคุมอุณหภูมิชองแชแข็ง

ควรตั้งอุณหภูมิใหใกลกับ MAX

• เนื่องจากรอบการทำงานของคอมเพรสเซอรจะสั้นในฤดูหนาว 
อากาศเย็นที่เขาสูชองแชแข็งจึงไมเพียงพอ ตองปรับใหอากาศเย็น
ไหลเขาสูชองแชแข็งเปนปริมาณมาก

การควบคุมอุณหภูมิชองแชเย็น

ถาอาหารที่แชในชองแชเย็น 
เย็นจัดจนแข็ง

ควรตั้งอุณหภูมิใหใกลกับ MIN

การดูดกลิ่น
มีการติดตั้งตัวดูดกลิ่นบนเสนทางการไหลของอากาศ โดยที่การทำงาน
จะเปนไปอยางอัตโนมัติและไมตองทำความสะอาด

การละลายน้ำแข็ง
เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน การละลายน้ำแข็งจะเปนไป
อยางอัตโนมัติ

ลดความเย็น เพิ่มความเย็น

colderless  cold
 เพิ่มความเย็นลดความเย็น

เนื่องจากการตั้งอุณหภูมิชองแชแข็งไปที่ MAX 

ชองแชเย็นไดนอยลง
จะทำใหอากาศไหลเขาสู

ซึ่งจะมีผลใหมีความเย็นไมเพียงพอ  
•

การทำน้ำแข็งดวน

1. กดปุมการทำน้ำแข็งดวน (EXPRESS ICE MAKING) 3 วินาที

ปุมทำน้ำแข็งดวน

(หลอดไฟในชองแชเย็นจะกระพริบ เมื่อเขาสูโหมดการทำน้ำแข็งดวน)

2. ตั้งอุณหภูมิชองแชแข็งไปที่  MAX  เพื่อปองกันอาหารที่แชในชองแชเย็น 

    เย็นจัดจนแข็ง

3. การทำน้ำแข็งดวนจะสิ้นสุดการทำงานโดยอัตโนมัติในเวลาประมาณ 

    2 ช.ม.  โดยไมคำนึงถึงสภาพของน้ำแข็ง 

เมื่อตองการยกเลิกการทำงาน
กดปุมการทำน้ำแข็งดวน (EXPRESS ICE MAKING) 3 วินาทีอีกครั้ง 

(หลอดไฟในชองแชเย็นจะหยุดกระพริบ)                    

การใชงานถาดทำน้ำแข็ง

เมื่อน้ำในถาดกลายเปนน้ำแข็งแลว ทำการ
กลับดานของถาดทำน้ำแข็งกอนลง จากนั้น
จับที่สวนทายทั้งสองดานและบิดในทิศทาง
ตรงกันขาม น้ำแข็งจะหลนลงในกลองอยางงายดาย ดังภาพ

ถาดทำนำ้แข็งก้อน

  เวลาที่ใชในการทำน้ำแข็งกอน  โดยปกติใชเวลาประมาณ 1 ช.ม.

    (เมื่อใชน้ำที่ี่อุณหภูมิ 25   ํC  และที่อุณหภูมิหองเทากับ 30   ํC เชนกัน)

      เวลาที่ใชในการทำน้ำแข็งอาจมากกวา ทั้งนี้ขึ้นกับอุณหภูมิหอง

      อุณหภูมิน้ำและความถี่ในการเปด-ปดประตู รวมถึงปจจัยอื่น ๆ

      น้ำแข็งกอนไมสามารถทำเสร็จภายในเวลา 1 ช.ม. หากมีการเติมน้ำ

      เกินกวาระดับที่กำหนดไวและอาจทำใหเอาน้ำแข็งออกไดยาก

หมายเหตุ

•

Normal

1.

2.

•

 

•

•

•

•

•

อยาเติมน้ำลงในถาดทำน้ำแข็งมากเกินไป
เพราะจะทำใหน้ำแข็งรวมตัวเกาะติดกัน

หามทำน้ำแข็งโดยตรงในกลองใสน้ำแข็ง  หรือนำกลอง
ใสน้ำแข็งไปใสน้ำมัน  ซึ่งกลองนั้นอาจจะเกิดการราวได

หมายเหตุ

การทำน้ำแข็งดวนอาจใชเวลามากกวา 2 ช.ม.  ในกรณีที่การทำงานเกิดขึ้น
พรอมกับการละลายน้ำแข็ง  โดยจะเริ่มการทำงานหลังจากการละลายน้ำแข็ง

หากไฟฟาดับในขณะที่มีการทำน้ำแข็งดวน การทำงานนี้จะหยุด
แมตูเย็นจะเริ่มทำงานอีกครั้ง

หลีกเลี่ยงการเปดประตูในระหวางการทำน้ำแข็งดวน

เมื่อทำน้ำแข็งเสร็จแลวใหเทน้ำแข็งออก  แลวตั้งอุณหภูมิในชองแชแข็ง
กลับไปยังตำแหนงเดิม

น้ำแข็งกอนไมสามารถทำเสร็จภายในเวลา 1 ช.ม.ถามีการปรับอุณหภูมิ
ในชองแชแข็งหรือชองแชเย็นที่ MIN

เวลาที่ใชในการทำน้ำแข็งกอนจะรวดเร็วกวาปกติ

ขอแนะนำในการทำน้ำแข็งดวน

วิธีการใช
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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

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
น้ำอุนผสมน้ำยาเช็ดทำความสะอาด แลวเช็ดดวยผาแหงอีกครั้งหนึ่ง 
(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

■

■
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คำแนะนำกอนเรียกชางบริการ
กอนทานจะเรียกศูนยบริการชารป โปรดตรวจสอบดังนี้

หากทานยังตองการเรียกศูนยบริการ โปรดแจงศูนยบริการชารปใกลบานทาน

•

•

•

•

เมื่อแตะตูเย็นแลวรูสึกรอน

เสียงเกิดจากการเริ่มทำงานของคอมเพรสเซอร สักครูเสียงนั้นจะหายไป
เสียงของคอมเพรสเซอรจะดังขึ้นทันที  หลังจากการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
เสียงที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่อง  การไหลของน้ำยา  หรืออุปกรณตางๆของตูเย็น
เสียงเหมือนเสียงแตกราว  เสียงนั้นดังขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของผนังภายในและชิ้นงาน
ภายใน ขณะที่ตูเย็นกำลังทำความเย็น
เสียงลั่นเอี๊ยด  เสียงนั้นเกิดจากการขยายตัวของอุปกรณภายในและการเสียดสีกันของชิ้นสวน
ภายในตูเย็น

โดยปกติดานขางทั้งสองของตูเย็นจะรอน เนื่องจากซอนแผงระบายความรอนไวเพื่อปองกันไอน้ำ
เกาะรอบตู

•

•

•

•

•

เมื่อตูเย็นมีเสียงดังเกิดขึ้น ถือวาเปนปกติหากตูเย็นมีเสียงดังตอไปนี้

เมื่อเกิดหยดน้ำหรือน้ำแข็งที่บริเวณดานใน
และนอกตูเย็น

ใหใชผาเปยกเช็ดเกล็ดน้ำแข็งและใชผาแหงเช็ดหยดน้ำ โดยที่การเกิดอาจเกิดขึ้นจากกรณีใดกรณี
หนึ่งดังตอไปนี้

อุณหภูมิภายนอกมีความชื้นสูง
เปดและปดประตูบอยๆ
อาหารที่เก็บรักษามีความชื้นสูง (ควรมีการหออาหารกอนเก็บรักษา)

•

•

•

อาหารในชองแชเย็นเย็นจัดจนแข็ง

เกิดกลิ่นไมพึงประสงคภายในตู

ตรวจสอบดูวาตูเย็นมีการทำงานเปนเวลานานที่การตั้งอุณหภูมิไวที ่ MAX หรือไม
ที่สภาพแวดลอมอุณหภูมิต่ำก็สามารถทำใหอาหารเย็นจัดจนแข็งได ถึงแมวาจะมีการตั้ง
อุณหภูมิไวที่  MIN ก็ตาม

ควรมีการหอหุมอาหารที่มีกลิ่นแรงใหมิดชิด
ตัวดูดกลิ่นไมสามารถดูดกลิ่นไดทั้งหมด

ปญหา การแกไข

หลอดไฟในชองแชเย็นกระพริบ ถือเปนอาการปกติหากตูเย็นทำงานในโหมดการทำน้ำแข็งดวน  โดยการทำงานในโหมดนี้จะสิ้นสุดโดย

อัตโนมัติในเวลาประมาณ 2 ช.ม.



Express ice making 
button

Magnetic 
door seal

Door pocket

Bottle pocket

Light switch

Egg pocket

Door pocket

Magnetic 
door seal

Vegetable crisper

Vegetable shelf

Refrigerator shelf

LED light
Refrigerator temp.
control knob

Fresh room

Ice cube box

Ice cube tray

Freezer temp.
control knob

Freezer shelf

Stand

DESCRIPTION

SJ - C20X/C19S

SJ-C20X SJ-C19S

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

HFC-134a

CYCLO PENTANE (NON CFC 100%)

SJ - C20X/C19S

SPECIFICATION

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

Model name     
Refrigerator shelf (glass)
Refrigerator shelf (plastic)
Vegetable shelf (glass)
Vegetable shelf (plastic)  

 Rated Voltage (V~)

Rated Frequency (Hz)

Power input (W)

Flammable Insulation Blowing Gas

Refrigerant

Mass of the Refrigerant (g)

Actual storage volume (dm /cu.ft)

Dimensions (mm.)

Width

Depth

Height

Model
220 

50 

101 

70 

167/5.9 

535 

1365 

560 

2

-

1

-

-

2

-

1
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WARNING

 1. 

NOTE :
• Position your refrigerator so that the plug is accessible.
• Keep your refrigerator out of direct sunlight.
• Do not place next to heat generating appliance.

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.

Highly volatile and flammable materials such as ether, 
petrol, propane gas, adhesive agents and pure alcohol 
etc. are liable to explode. Do not store these materials in 
the refrigerator.

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

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

Ensure that the refrigerator presents no danger to 
children while being stored for disposal. (e.g. remove the 
door to prevent child entrapment.) 

This refrigerator should be disposed appropriately. Take 
the refrigerator to a recycling plant for flammable 
insulation blowing gases.

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 your wet hands. This may cause 
frostbite.

Do not use an extension cord or adapter plug.

Do not place bottled and canned drinks in the freezer as 
they may crack when frozen.

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. There is a risk of 
electric shock or fire.

Disconnect from the mains electricity supply by 
removing the mains plug from the electricity supply 
socket. Do not remove by pulling the mains lead. This 
may cause electric shock or fire. 

The refrigeration system behind and inside the 
refrigerator contains refrigerant. Do not allow any sharp 
objects to come into contact with the refrigeration 
system.

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

In case of gas leak, ventilate the area by opening a 
window, etc. Do not touch the refrigerator or the power 
outlet.

Do not place objects containing liquid or unsteady 
objects on top of refrigerator. 

This refrigerator is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical, sensory or 
mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the refrigerator by a person 
responsible for their safety. Young children should be 
supervised to ensure that they do not play with the 
refrigerator.

WARNING
Do not install the refrigerator in a damp or wet      
location as this may cause damage to the 
insulation and a leak. CCondensation may also 
build on the outer cabinet and cause rust. 
In order to prevent possible electric shock, install 
the grounding wire to the earth wwire connecting 
screwwww at the rear of the refrigerator.

•

•

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

60mm
90mm

60mm60mmKeep adequate ventilation space around the 
refrigerator.
• The figure shows the minimum required space for 

installing the refrigerator. It differs from the space in 
the measurement condition of the amount of power 
consumption.

• It is possible to use the refrigerator with a less amount 
of power consumption by keeping greater space.

• If using the refrigerator in the space below dimension 
of the figure, it may cause the temperatures in the unit 
to rise, loud noise, and failure. 

CAUTION

INSTALLATION

957 mm

10
92

 m
m

7. 

2. Avoid  touching the side wall cabinet as it may reach high 
temperature during normal operation. 

(2 pin plug region)

• Do not place directly on the ground. Provide suitable 
stand.
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OPERATION
Controlling temperatures

• FREEZER TEMP. CONTROL regulates the quantity of 
cold air to the freezer.

• If the freezer does not cool even when setting FREEZER 
TEMP. CONTROL to MAX, set REFRIGERATOR TEMP. 
CONTROL to MAX as well.

• With FREEZER TEMP. CONTROL set to MAX, there will 
be less cold air directed to the refrigerator compartment, 
and the refrigerator compartment may not become cold 
enough.

• REFRIGERATOR TEMP. CONTROL controls the 
compressor running time of the refrigeration system.

• MAX setting will result in colder temperature in the both 
(refrigerator and freezer) compartments.

• The freezer compartment may not cool sufficiently when 
leaving REFRIGERATOR TEMP. CONTROL as MIN for an 
extensive period. To cool the freezer compartment properly, 
set REFRIGERATOR TEMP. CONTROL closer to MAX.

Over 35°C ambient temperature

 Under 10 °C ambient temperature

Hints when making ice

To prevent  the Ice cube box from being damaged, do not 
make ice in the Ice cube box or pour oil into it.  

Ag   Nano Deodorizing unit
Deodorizing catalyst is installed on the routes of cold air. 
No operation and cleaning are required.

Defrosting
Defrosting is fully automatic due to a unique energy saving 
system.

If the foods in the refrig-
erator compartment 
freeze.

This is because the com-
pressor operation is too 
short in winter, and not 
enough cold air is provided 
to the freezer compartment. 

 

This is because MAX setting (FREEZER TEMP. 
CONTROL) may result in too little air flow to the 
refrigerator compartment, causing too warm temperature 
in the refrigerator compartment.

      Press the  "EXPRESS ICE MAKING"  button 
      for 3 seconds.

•

    Express Ice Making ends automatically in about 2 hours 
    regardless of ice condition.  

    Set FREEZER TEMP.CONTROL at MAX to prevent the 
    food in the refrigerator compartment from being frozen. 

To cancel operation
  Press the "EXPRESS ICE MAKING"  button for  3 seconds 
  again.(Light will stop blinking.)

Ice cube tray

(Light will blink.)

NOTE

Express ice making 

After the ice cubes are made, hold the 
ice cube tray upside down and twist 
the tray (it) to remove the ice cubes.  

Standard time to complete the ice making is approximately 1 hour.

+

Normal

Pour the water into the ice cube tray 
to the water level line.1.

2.

Note

Ice cubes can be made quicker than normal.

EXPRESS ICE MAKING button and light  

In the case operation overlaps with defrosting, Express 
Ice Making may require more than 2 hours.  After the 
defrosting is completed,the operation will start.

Tips for ice making time

(This is a guide when 25 °C water is used where the room
  temperature is 30 °C.)

When the refrigerator has a power failure during operation of 
Express Ice Making, this operation is stopped at the time of 
re-power distribution. 

Ice making time may become longer than above description
depending upon room temperature, water temperature and the
frequency of opening and closing of the door etc.
Ice making cannot be complete in approx. 1 hours if the water
is poured over the water level line. It is also difficult to remove 
the ice.  

Ice making can not be completed in approx. 1 hour if the FREEZER
TEMP.CONTROL or REFRIGERATOR TEMP. is set at MIN.
After ice making is completed, adjust FREEZER TEMP.CONTROL
to an original position.
Do not open the door frequently during the operation.

• 

•

•
•

•

•

1.

2.

3.
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Refrigeration reduces the rate of food spoilage. 
To maximize the shelf life of perishable food products, 
ensure that the food is of the freshest possible quality. The 
following is a general guide to help promote longer food 
storage.

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

Dairy Products & Eggs
• Most dairy products have a use by date on the outer 

packaging which informs the recommended temperature 
and shelf life of the product.

• Eggs should be stored in the Egg pocket.

Meats / Fish / Poultry
• Place on a plate or 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.

NOTE :
• Evenly place the food on 

the shelves to allow the 
cooling air to circulate 
efficiently. 

• 

• Do not block the outlet and inlet of the cool 
air circulating circuit with foods or 
containers; otherwise the foods will 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.   

FOR BEST FREEZING
• Quality of foods should be fresh.
• Freeze small quantities of food at a time to freeze them 

quickly.
• Food should be properly stored or covered and the air 

should be removed to seal tightly.
• Evenly place the food in the freezer.
• Label bags or containers to keep an inventory of freezing 

food.

• Keep the door securely closed.

STORING FOOD

IN
OUTHot foods should be cooled 

before storing.Storing hot 
foods increases the temperature 
in the unit and increases the risk of food spoilage. 

WARNING
Unplug the refrigerator first to prevent electric 
shock.
Do not splash water directly on the outer cabinet 
or the interior. This may lead to rusting and 
deterioration of the electrical insulation.

IMPORTANT
To prevent cracking on inside surfaces and plastic 
components, follow these tips. 
•Wipe any food oils adhered to plastic components.
• 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, cracking of plastic parts can result. 

1. Remove the shelves and pockets from the cabinet and 
door. Wash them in warm soapy dishwashing water; 
rinse in clean water and dry. 

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

3. Wipe the exterior with a soft cloth each time it is soiled. 

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

NOTE
• To prevent damage to your refrigerator, do not use heavy 

duty cleansers or solvents (lacquer, paint, polishing powder, 
benzine, boiled water, etc.). 
• If the power supply is disconnected, please wait for at least 

5 minutes before re-connecting power.
• Do not drop objects inside the refrigerator or strike the inner 

wall. This may cause the inner surface to crack. 

When the compartment light is blown
Contact the service agent approved by SHARP to request 
a replacement compartment light. The compartment light 
is not to be removed other than by qualified service 
personnel. 

Switching off your refrigerator 
If you switch your refrigerator off when you are going away 
for an extended period, remove all food, clean the interior 
thoroughly. Remove the power cord plug from the power 
socket and leave all doors open. 

CARE AND CLEANING

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

IF YOU STILL REQUIRE SERVICE      Refer to your nearest service agent approved by SHARP.

SolutionProblem

The outside of a cabinet is hot when 
touched.

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

When there is refrigerator noise. It is normal for the refrigerator to produce the following sounds.
• Loud noise produced by the compressor when operation starts 

--- Sound becomes quieter after a while.
• Loud noise produced once a day by the compressor 

--- Operating sound produced 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.

Frosting or dew generation occurs 
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  TEMP. 
CONTROL set at MAX?

• Low ambient temperature may cause placed foods to freeze even if 
REFRIGERATOR TEMP. CONTROL is set to MIN.

It smells in the compartment. • Wrapping is required for the foods with strong smell.
• Deodorizing unit cannot remove all of smell.

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE 

Light in the refrigerator blinking. Nothing is wrong with refrigerator if it operates under Express Ice making 
mode. This mode will automatically stop within 2 hours.
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