คำแนะนำกอนเรียกชางบริการ

กอนทานจะเรียกศูนยบริการชารปโปรดตรวจสอบดังนี้

ปญหา

การแกไข

เมื่อสัมผัสตูเย็นแลวรูสึกรอน

เปนอาการปกติ เนื่องจากตูเย็นมีการซอนแผงระบายความรอนไวเพื่อปองกันไอน้ำเกาะรอบตู

เมื่อตูเย็นทำงานอยูและมีเสียงดังเกิดขึ้น

ถือวาเปนปกติหากตูเย็นมีเสียงดังตอไปนี้
• เสียงเกิดจากการเริ่มทำงานของคอมเพรสเซอร สักครูเสียงนั้นจะหายไป
• เสียงของคอมเพรสเซอรจะดังขึ้นทันที หลังจากการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
• เสียงที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่อง การไหลของน้ำยา หรืออุปกรณตางๆของตูเย็น
• เสียงเหมือนเสียงแตกราว เสียงนั้นดังขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของผนังภายในและชิ้นงาน
ภายใน ขณะที่ตูเย็นกำลังทำความเย็น
• เสียงลั่นเอี๊ยด เสียงนั้นเกิดจากการขยายตัวของอุปกรณภายในและการเสียดสีกันของ
ชิ้นสวนภายในตูเย็น

เมื่อเกิดหยดน้ำหรือน้ำแข็งที่บริเวณดานใน
และนอกตูเย็น

ใหใชผาเปยกเช็ดเกล็ดน้ำแข็งและใชผาแหงเช็ดหยดน้ำ โดยที่การเกิดอาจเกิดขึ้นจากกรณีใด
กรณีหนึ่งดังตอไปนี้
• อุณหภูมิภายนอกมีความชื้นสูง
• เปดและปดประตูบอยๆ
• อาหารที่เก็บรักษามีความชื้นสูง (ควรมีการหออาหารกอนเก็บรักษา)

อาหารในชองแชเย็นเย็นจัดจนแข็ง

• ตรวจสอบดูวาตูเย็นมีการทำงานเปนเวลานานที่การตั้งอุณหภูมิไวที่ “ MAX ” เมื่อไมมี
ความจำเปนตองใชใหปรับปุมปรับอุณหภูมิไปยังตำแหนงเดิม

เกิดกลิ่นไมพึงประสงคภายในตู

• ควรมีการหอหุมอาหารที่มีกลิ่นแรงใหมิดชิด

เมื่อตูเย็นไมเย็น

• ตรวจสอบดูวาปลั๊กตูเย็นหลุดหรือไม
• ปุมควบคุมอุณหภูมิอยูที่ตำแหนง “ OFF ” หรือไม

หากทานยังตองการเรียกศูนยบริการ

SJ-M15S
SJ-M19S

โปรดแจงศูนยบริการชารปใกลบานทาน

ขอมูลจำเพาะ

รุน

SJ-M15S / SJ-N15S / SJ-N15SS

แรงดันไฟฟา (โวลต)
ความถี่ (เฮิรตซ)
กำลังไฟฟาเขา (วัตต)
กาซเปาฉนวนความเย็นติดไฟได
ชนิดของสารทำความเย็น
ปริมาณของสารทำความเย็น (กรัม)
ปริมาตรความจุ (ลบ.ดม./คิว) *
ขนาดภายนอก (มม.)

SJ-M19S / SJ-N19SS

220

220

50

50

77

77

CYCLO PENTANE (NON CFC 100%)

CYCLO PENTANE (NON CFC 100%)

HFC-134a

HFC-134a

90

90

147/5.2

185/6.5

กวาง
ลึก

535

535

560

560

สูง

1050

1260

* จากฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ของ กฟผ.
หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

Printed in Thailand
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ตููเย็นชารป

คููมือการใชงาน

สารบัญ

สวนประกอบของตูเย็น
• คำเตือน
• ขอควรระวัง
• การติดตั้งตูเย็น
• วิธีการใช
• การรักษาอาหารในตูเย็น
• การดูแลรักษาและทำความสะอาด
• คำแนะนำกอนเรียกชางบริิการ
• ขอมูลจำเพาะ
•

บริษัทฯ ขอขอบคุณอยางสูงที่เลือกใชผลิตภัณฑชารป
กอนใชตูเย็น โปรดอานคูมือการใชนี้ใหละเอียด เพื่อใหการ
ใชตูเย็นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

SHARP CORPORATION

SJ-N15S / SJ-N15SS
SJ-N19SS

ขอมูลเพิ่ิมเติมในการใชงานเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ใหเหลือนอยที่สุด
1. หลีกเลี่ยงการวางตูเย็นใกลกับแหลงกำเนิดความรอน เชน
เตาอบ หรือกลางแสงแดด ควรมีฉนวนกันความรอน
ระหวางตูเย็นกับแหลงกำเนิดความรอน หากอยูใกล
หรือติดกัน
2. ไมควรเปดประตูตูเย็นบอย หรือเปดทิ้งไวนานเกินไป
3. ไมควรแชอาหารรอนในตูเย็นทันที
4. ควรเปลี่ยนขอบยางประตูเมื่อเสื่อมสภาพ
5. เมื่อมีการเคลื่อนยายตูเย็นควรทิ้งชวงเวลาอยางนอย 2 ชั่วโมง
กอนเสียบปลั๊กเริ่มใชงาน
“หากไมปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏในคูมือ อาจทำใหเกิด
การสิ้นเปลืองพลังงานที่เพิ่มขึ้น”

วิธีการใช

สวนประกอบของตูเย็น
1. ปุมเช็คความหนาน้ำแข็ง
2. ฝาปดชองแชแข็ง
3. ถาดทำน้ำแข็งกอน
4. ถาดแชเย็นจัด
* 5. ชั้นวางของ
(เฉพาะรุน SJ-M19S / SJ-N19SS)

9
10

11
12
13
14

2
1
3
4

*15

*5

( เฉพาะรุน SJ-M19S/N19SS )

( เฉพาะรุน SJ-M19S/N19SS )

6

16

7
15

8

17

18

SJ-M19S / SJ-N19SS

6. ชั้นวางของปรับระดับได 3 ตำแหนง
ชั้นวางของนี้สามารถปรับได 3 ตำแหนง ชั้นนี้สามารถใช
เพียงบางสวนหรือทั้งหมด หรือไมใชเลยไดอยางงายดาย
โดยการพับและผลักไปดานหลังแลวยกขึ้น

7. ชั้นวางของบนกลองใสผักและผลไม
8. กลองใสผักและผลไม
9. ปุมควบคุมอุณหภูมิ
10. ปุมละลายน้ำแข็ง
11. สวิทซประตู
12. ชั้นวางไข
13. ฝาครอบชองแชแข็ง
14. หลอดไฟ
* 15. ชั้นวางของที่ประตู
( รุน SJ-M15S / SJ-N15S / SJ-N15SS ; 1 ชิ้น ,
SJ-M19S / SJ-N19SS ; 2 ชิ้น )
16. ชั้นวางขวด
17. ขอบยางประตู
18. ขาตั้งตูเย็น

ขอควรระวัง

1. อยาเก็บสารระเหย เชน เบนซิน แกสโปรเปน กาว แอลกอฮอลไวในตูเย็น เพราะอาจจะระเบิดได

เพื่อความปลอดภัย อยาแตะตองคอมเพรสเซอร ขณะตูเย็นทำงานเพราะสวนดังกลาวมีความรอนสูง
และอาจโดนขอบโลหะบาดได
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสขางตูเย็นขณะตูเย็นทำงาน เนื่องจากผนังดานขางจะมีอุณหภูมิสูงฃซึ่งถือเปนอาการ
ปกติในการทำงานของตูเย็น
3. หามใชมือเปลาหยิบอาหาร หรือภาชนะในชองแชแข็งดวยมือเปยก เพราะอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บ
จากการที่น้ำแข็งกัดได
4. หามใชปลั๊กหรือสายพวงรวมกับเครื่องใชไฟฟาชนิดอื่น
5. หามวางขวดน้ำหรือน้ำอัดลมกระปองในชองแชแข็งเพราะความเย็นจะทำใหแตกราวได
6. ควรตรวจสอบใหแนใจวาปลั๊กตูเย็นไมมีความเสียหายในระหวางการขนสงหรือติดตั้ง หามเสียบปลั๊กไฟ
หากสายไฟหรือตัวปลั๊กมีความเสียหาย เนื่องจากจะทำใหเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือไฟไหมได
7. เมื่อตองการถอดปลั๊กออกใหจับที่ตัวปลั๊กเสียบ ไมควรถอดปลั๊กโดยการดึงที่สายไฟเพราะอาจทำใหเกิด
ไฟฟาชอตได
8. ในระบบทำความเย็นนั้นจะมีน้ำยาทำความเย็นอยูที่ตัวตูเย็นถาระบบนี้เกิดความเสียหายจะทำใหตูเย็นไมเย็น
ฉะนั้นจึงไมควรที่จะวางสิ่งของหรือวางตูเย็นไวใกลกับของมีคมหรือสิ่งของที่อาจทำใหระบบตูเย็นเสียหายได
1.

3. หามดัดแปลง แกไข หรือซอมแซมตูเย็นนี้เอง เพราะอาจทำใหเกิดความเสียหาย หรือไฟฟาชอตได

ควรตรวจดูใหแนใจวาตูเย็นที่เก็บไวระหวางรอการทำลายจะไมเปนอันตรายตอเด็ก
(ควรถอดประตูตูเย็นออกเพื่อปองกันไมใหเด็กติดภายใน)
5. การกำจัดตูเย็นจะตองกระทำดวยความระมัดระวัง เนื่องจากฉนวนของตูเย็นสามารถเปนสารไวไฟ
โปรดติดตอหนวยงานในทองถิ่นเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับวิธีการกำจัดตูเย็นอยางเหมาะสม และเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
6. การเคลื่อนยายและการยกตูเย็น ควรถอดชั้นวางของออกและทำความสะอาด
7. การเสียบปลั๊กไมแนนอาจทำใหเกิดไฟฟาลัดวงจรอันเปนสาเหตุเพลิงไหมได

4.

การติดตั้งตูเย็น
คำเตือน

■ หามติดตั้งตูเย็นในบริเวณที่เปยก, แฉะ,ชื้น จะทำใหเกิดไฟฟารั่วได
■ เพื่อปองกันไฟฟารั่วควรติดตั้งสายดินเขากับจุดตอสายดินของตูเย็นซึ่งอยูดานหลังตอนลางของตูเย็น
• ควรเวนระยะหางรอบตูเย็นใหเพียงพอสำหรับการระบายอากาศ
• ภาพดานขางเปนการแสดงระยะหางที่นอยที่สุดในการติดตั้งตูเย็นทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการใชพลังงาน
• การเวนระยะหางรอบตูเย็นที่เหมาะสม จะชวยใหประหยัดพลังงานได
• หากเวนระยะหางรอบตูเย็นนอยกวาระยะที่แสดงดังรูปดานขางอาจเปนสาเหตุใหเกิดความรอนที่สูงขึ้น,
เสียงดัง และเกิดความเสียหายแกตูเย็นได

สิ่งที่ควรทำกอนใชตูเย็น

ทำความสะอาดชิ้นสวนภายในตู ดวยผานุมชุบน้ำอุนผสมน้ำยาทำความสะอาด

กรณีสายไฟเกิดความเสียหาย ควรเปลี่ยนสายไฟใหมที่ไดมาตรฐานโดยชางผูชำนาญการจากศูนยบริการ
ชารปเทานั้น
10. กรณีที่มีกาซหุงตมรั่ว ควรเปดหนาตางเพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวกหามแตะตองปลั๊กเสียบของตูเย็น
เปนอันขาด
11. หลีกเลี่ยงการวางสิ่งของดานบนอาจเกิดความเสียหายกับตูเย็นและบาดเจ็บไดจากสิ่งของตกใส
12. กรุณาอยาฝนใสจำพวกขวดลงในชั้นวางของที่ประตู ชั้นวางของอาจหลุดออกมาและไดรับบาดเจ็บได
9.

13.

ตูเย็นนี้ไมไดมีจุดประสงคเพื่อใชสำหรับเด็กหรือผูที่ปวยทางระบบประสาท หรือจิตใจรวมถึง
ขาดประสบการณและความรู เวนแตจะไดรับการดูแลหรือการสอนในระหวางการใชงาน อีกทั้งไมควร
ปลอยใหเด็กเลนตูเย็น

หมายเหตุ

60 มม.

90 มม.

หรือมากกวานั้น

หรือมากกวานั้น

60 มม.

หรือมากกวานั้น

60 มม.

หรือมากกวานั้น

1092 มม.

• เมื่อทำการติดตั้งตูเย็นเสร็จ ควรทิ้งไวเปนเวลา 2 ชั่วโมง
• เมื่อจะขนยายนั้น กรุณาจับที่ดานหลังสวนบนและขาตั้งที่ขาลาง
แลวจึงทำการขนยาย
• ตูเย็นควรจัดวางอยูในตำแหนงที่เสียบปลั๊กไดงาย
• หลีกเลี่ยงการวางตูเย็นในตำแหนงที่มีแสงแดดสองโดยตรง
• อยาวางตูเย็นใกลเครื่องใชที่มีความรอนชนิดอื่น

949 มม.

อุณหภูมิของตูเย็นนี้จะควบคุมโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตามถาตองการปรับอุณหภูมิใหปฏิบัติดังนี้

ปุมควบคุมอุณหภูมิที่ตำแหนง “ OFF ”
• คอมเพรสเซอรหยุดการทำงาน

ชองแชแข็งตองการละลายน้ำแข็งเมื่อมีน้ำแข็งเกาะหนาแนนเกิน 5 มม.
( ความหนาตามปุมเช็คความหนาน้ำแข็ง )
( เฉพาะรุน SJ-M15S / SJ-N15S / SJ-N15SS )
น้ำจากการละลายน้ำแข็งจะไหลลงสูถาดแชเย็นจัด แลวผูใชตองถายเทน้ำออก
( เฉพาะรุน SJ-M19S / SJ-N19SS )
น้ำจากการละลายน้ำแข็งจะไหลลงสูถาดรองน้ำทิ้งที่อยูบนคอมเพรสเซอร และจะระเหยไปโดยความรอน
ของคอมเพรสเซอร

วิธีการถอดถาดแชเย็นจัด
ปุมควบคุมอุณหภูมิที่ตำแหนง “ MIN ”
• เมื่อเก็บอาหารจำนวนนอยและประตูเปดนานๆ ครั้ง
• ใชในฤดูหนาวเมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ำ

ปุมควบคุมอุณหภูมิที่ตำแหนง “ MED ”

คำเตือน
2. เมื่อมีฝุนละอองจับที่ปลั๊กไฟฟา ควรรีบเช็ดออกอยางระมัดระวังเพราะฝุนละอองนั้นอาจทำใหเกิดไฟไหมได

การควบคุมอุณหภูมิ

การละลายน้ำแข็ง

• สำหรับการแชเย็นปกติ

ปุมควบคุมอุณหภูมิที่ตำแหนง “ MAX ”
• เมื่อตองการความเย็นจัดและปริมาณอาหารที่ใสในตูเย็น
มีมาก
• เมื่อไมตองการความเย็นจัด ควรปรับปุมควบคุมอุณหภูมิ
ไปยังตำแหนงเดิม

หมายเหตุ :

• ไมควรหมุนปุมเกินตำแหนง “MAX”
• เมื่อปุมควบคุมอุณหภูมิตั้งที่ตำแหนง “MIN” หยดน้ำอาจเกิดขึ้นได
• ถาปุมควบคุมอุณหภูมิอยูที่ตำแหนง “MAX” เปนเวลานานจะทำใหอาหารที่แชอยูนั้นเย็นจัดจนแข็งได

การรักษาอาหารในตูเย็น
ตูเย็นสามารถเก็บรักษาอาหารและลดการเนาเสียของอาหารไดยาวนานหากปฏิบัติดังนี้

ผักและผลไม

ผัก ผลไม ควรหอหุมดวยพลาสติกใสหรือถุง (ไมปดผนึก) กอนนำไปแชในกลองเก็บผักและผลไม

นม เนย และ ไข

• ตรวจดูวันหมดอายุของอาหาร และอุณหภูมิที่เหมาะสม บนกลอง
• ไข ควรเก็บไขไวที่ชั้นวางไข

เนื้อ ปลา และไก

เนื้อและปลา ควรเก็บไวในกลองพลาสติก ปดฝาใหแนน หรือใสจานแลวหุมดวยพลาสติกใส
และเก็บไวในชองแชเย็นจัด

หมายเหตุ

• ปดประตูตูเย็นใหสนิท

สำหรับการแชแข็งที่มีประสิทธิภาพ

• ควรเลือกอาหารที่สดและสะอาด
• ปริมาณอาหารที่ไมมากนักยอมใชเวลาในการแชแข็งนอย
• อาหารควรถูกเก็บในภาชนะที่ปดฝาแนน
• เก็บอาหารที่ตองการความเย็นมากไวในชองแชแข็งเสมอ
• ควรเขียนวันที่เก็บอาหารติดไวบนภาชนะที่เก็บเพื่อควบคุมความสด

หมายเหตุ

• เพื่อปองกันตูเย็นเกิดความเสียหาย ไมควรใชน้ำยาทำความสะอาด
หรือสารละลายที่ไมไดเจือจางทำความสะอาดตูเย็น
(แล็กเกอร, สี, ผงขัดเงา, เบนซิน, น้ำรอน, ฯลฯ)
• เมื่อปลั๊กเสียบตูเย็นหลุดออกจากเตารับ อยาเสียบปลั๊กในทันที
ควรรอประมาณ 5 นาที แลวจึงเสียบปลั๊กใหม ทั้งนี้เพื่อปองกัน
ไมใหคอมเพรสเซอรเสียหายและเพื่อใหมีอายุการใชงานไดนาน
• หามโยนสิ่งของใสผนังดานในตูเย็น เพราะอาจทำใหผนังตูเย็น
เกิดรอยยุบหรือเกิดรอยแตกราว
• เมื่อไมตองการใชตูเย็นเปนเวลานาน ใหดึงปลั๊กเสียบออก แลวนำ
อาหารออกจากตูเย็น จากนั้นทำความสะอาดภายในตู แลวเปดประตู
ตูเย็นทิ้งไว

1. เลื่อนถาดชองแชเย็นจัดออกมาดานหนาจนสุด

3

2. ยกดานหนาขึ้นเพียงเล็กนอย

3

1

2

2

3. ดึงถาดชองแชเย็นจัดออกมาจากชองแชเย็นจัด

ถาดแชเย็นจัด

หมายเหตุ :

ไมควรพยายามเอาน้ำแข็งออกจากแผงทำความเย็นโดยใชแรงกระทำ
หรือใชมีด หรือของมีคมอื่นๆงัดแงะ
• ควรระวัง ถาความหนาของน้ำแข็งหนาเกินกวาปุมเช็ค
ความหนาน้ำแข็งอาจทำใหน้ำจากการละลายน้ำแข็งลน
จากถาดรองน้ำทิ้ง/ถาดแชเย็นจัดได
• ไมควรละลายน้ำแข็งในขณะที่มีอาหารแชแข็งอยูในชองแชแข็ง
อาจทำใหอาหารแชแข็งละลายได
คำแนะนำ : ควรนำอาหารออกจากชองแชแข็งเมื่อตองการละลายน้ำแข็ง

•

5 มม.

ปุมเช็คความหนาน้ำแข็ง

วิธีการดำเนินการ

1. นำเอาถาดทำน้ำแข็งกอนและอาหารที่เก็บไวในชองแชแข็งออก

กดปุมละลายน้ำแข็ง หลังจากการละลายน้ำแข็ง
การทำความเย็นจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
3. การยกเลิกโหมดการละลายน้ำแข็ง ใหปรับปุมควบ
คุมอุณหภูมิไปที่ตำแหนง “OFF” ปุมละลายน้ำแข็งจะดีด
กลับมาตำแหนงเดิม หลังจากนั้นตั้งปุมควบคุมไปยังตำแหนง
ตามที่ตองการ
2.

ปุมละลายน้ำแข็ง
กดเพื่อเริ่มตน

วิธีการทำน้ำแข็ง
1.
2.

เสนระดับที่กำหนด

เติมน้ำลงในถาดทำน้ำแข็งกอนตามเสนระดับที่กำหนด
เมื่อน้ำในถาดทำน้ำแข็งกอนกลายเปนน้ำแข็งแลว
ใหบิดถาดทำน้ำแข็งกอนเพื่อใหน้ำแข็งหลนออกมา

การดูแลรักษาและทำความสะอาด
คำเตือน

■ ถอดปลั๊กตูเย็นออกกอน เพื่อปองกันไฟฟาชอต
■ เมื่อตองการทำความสะอาดตูเย็นอยาราดน้ำลงบนตัวตูทั้งภายนอกและภายใน เพราะอาจเกิดสนิมหรือ
ไฟฟารั่วได

สิ่งสำคัญ

เพื่อปองกันการเกิดรอยราวที่ผิวภายในของตูเย็น และสวนประกอบที่เปนพลาสติก
ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังตอไปนี้
• คราบน้ำมันจากอาหารที่ติดอยูบนสวนประกอบที่เปนพลาสติกสามารถทำใหเกิดรอยราวได
จึงควรเช็ดออกใหสะอาด
• สารเคมีบางชนิดอาจทำใหเกิดรอยราวที่ผิวภายในตูเย็น และชิ้นสวนทีเ่ ปนพลาสติก
การทำความสะอาดควรใชเพียงน้ำสบูทำความสะอาดเทานั้น
• หลังทำความสะอาดดวยน้ำสบู ควรทำความสะอาดดวยน้ำอีกครั้งเนื่องจากน้ำสบูที่เช็ดออกไมหมด
จะมีผลใหเกิดรอยราวแกสวนประกอบที่เปนพลาสติกได
นำชั้นวางภายในตูออกจากตูเย็นและทำความสะอาดโดยใชผานุมชุบน้ำอุนผสมน้ำยา
เช็ดทำความสะอาดแลวเช็ดดวยผาแหงอีกครั้งหนึ่ง (ยกเวน กลองใสผักและผลไมไมตองนำออกมา)
2. ทำความสะอาดภายในตูเย็นดวยผานุมชุบน้ำอุนผสมน้ำยาทำความสะอาด แลวเช็ดออกดวยน้ำเย็น
3. เช็ดตัวตูภายนอกดวยผานุมทุกครั้งที่เปอน
4. ทำความสะอาดขอบยางประตูโดยใชแปรงสีฟนชุบน้ำอุนผสมน้ำยาทำความสะอาด
1.

ถาดรองน้ำทิ้ง ( เฉพาะรุน SJ-M19S / SJ-N19SS )
วิธีการถอด

สกรู

ถอดสกรูทั้ง 2 ตัวออกแลวดึงถาดรองน้ำทิ้งออก
โปรดใชความระมัดระวังเนื่องจากคอมเพรสเซอรรอน

การเปลี่ยนหลอดไฟ

1. ถอดปลั๊กตูเย็นกอน
2. การเปลี่ยนหลอดไฟตองเปนหลอดไฟชนิดเดียวกัน

ถาดรองน้ำทิ้ง
คอมเพรสเซอร
TEMPERATURE
CONTROL
MED

MID

การปดเครื่อง
เมื่อไมตองการใชตูเย็นเปนเวลานาน ใหดึงปลั๊กเสียบออก แลวนำอาหาร
ออกจากตูเย็น จากนั้นทำความสะอาดภายในตู แลวเปดประตูตูเย็นทิ้งไว

MAX
OFF

LAMP E12, MAX 240V 10W

หลอดไฟ

