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การดูแลและการทําความสะอาด
 ■ ถอดปลั๊กออกจากเตารับกอนเพ่ือปองกันไฟฟาช็อต 

 ■ หามฉีดนํ้าเขาทั้งภายในและภายนอกตูเย็นโดยตรง เพราะอาจทําใหเกิดสนิม 

และทําใหฉนวนไฟฟาเสียหายได

ปญหา
 ■ หากไดกล่ินเหม็นไหม ใหดึงปลั๊กไฟออกทันที จากนั้นติดตอขอรับบริการจาก

ศูนยบริการชารป

 ■ กรณีที่มีกาซร่ัว ควรเปดหนาตางเพ่ือใหอากาศถายเทไดสะดวก หามแตะตอง

เตารับหรือตูเย็นเปนอันขาด

การกําจัด
 ■ ควรแนใจวาตูเย็นที่อยูในระหวางเก็บไวเพ่ือรอการกําจัดทิ้งนั้นไมเปนอันตราย

ตอเด็ก (เชน ถอดยางรองประตูตูเย็นออกเพ่ือปองกันไมใหเด็กเปดตูเย็นเลน

และถูกขังไวในตูเย็น) 
 ■ ตูเย็นเคร่ืองนี้ตองกําจัดทิ้งอยางเหมาะสม ดังนั้นควรสงไปยังโรงงานรีไซเคิลที่

ไดมาตรฐานสําหรับสารทําความเย็น และกาซเปาฉนวนความเย็นชนิดไวไฟ

คําเตือน

การขนสง
 ■ เมื่อติดตั้งหรือเคลื่อนยายตูเย็น ใหใชแผนยางรองเพ่ือปองกันพื้นไมใหชํารุด 

 ■ ควรเคล่ือนยายตูเย็นโดยจับที่มือจับบริเวณดานหลังและดานลาง หากยกตูเย็น

ข้ึนไมถูกตอง อาจทําใหบาดเจ็บได

ดานหลัง ดานลาง

การใชงาน
 ■ หามสัมผัสอาหาร หรือภาชนะบรรจุอาหารที่เปนโลหะในชองแชแข็งขณะท่ี
มือเปยก เนองจากจะทําใหไดรับบาดเจ็บจากความเย็นจัดของนํ้าแข็งได 
เชนเดียวกันกับชองแชเย็นแบบปรับอุณหภูมิไดหลากหลาย 
เมอตั้งคาอุณหภูมิอยูที่ -8°C หรือ -18°C 

 ■ หามวางขวดหรือกระปองที่บรรจุเคร่ืองดื่มไวในชองแชแข็ง เชนเดียวกันกับ
ชองแชเย็นแบบปรับอุณหภูมิไดหลากหลาย เมอตั้งคาอุณหภูมิอยูที่ -8°C 
หรือ -18°C 

 ■ หามนํานํ้าชนิดอื่น นอกจากนํ้าดื่มมาทํานํ้าแข็งกอน 
 ■ หามเปดหรือปดประตูหากมีคนวางมือไวใกลประตู เพราะมีความเส่ียงสูงที่นิ้ว
มือของบุคคลดังกลาวอาจถูกประตูหนีบได 

 ■ หามแชของที่มีขนาดใหญเกินไปในช้ันวางของท่ีประตู หากวัตถุดังกลาวหลนลง

มาจากช้ันวาง อาจทําใหบาดเจ็บได 

 ■ ใหแนใจวาหยิบจับช้ันวางท่ีเปนกระจกอยางระมัดระวังในการติดตั้งหรือถอด
ออก หากทําช้ันวางกระจกหลน อาจทําใหแตกเสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บได

ขอมูลดานความปลอดภัย
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ภาษาไทย

1 ควรวางตูเย็นในระยะท่ีพอเหมาะใหสามารถถายเทอากาศรอบตูเย็นได

สะดวก

• ตัวอยางในภาพแสดงระยะชองวางข้ันตํ่าในการติดตั้งตูเย็น สภาวะการ

วัดของการใชพลังงาน จะอยูภายใตระยะหางที่แตกตางกัน

90 มม.

60 มม. 50 มม.

1028 มม. 846 มม.

• หากเวนระยะหางรอบตูเย็นใหมากกวานี้ อาจชวยใหประหยัดพลังงานได

• หากเวนระยะหางตูเย็นนอยกวาระยะท่ีแสดงดังภาพ อาจเปนสาเหตุให

เกิดความรอนที่สูงข้ึน เสียงดัง และเกิดความบกพรองแกตูเย็นได

ระยะหางโดยรวมท่ีจําเปนในการใชงาน

SJ-FX800GPW SJ-FX850TP2

a 1440 มม. 1432 มม.

b 1330 มม. 1330 มม.

a

b

2 ใชตัวปรับระดับขาตูเย็นดานหนาทั้งสองตัวเพอวางตูเย็นใหอยูในตําแหนง
ที่มั่นคงและไดระดับกับพื้น

ขาต้ังปรับระดับได

3 ใชตัวปรับระดับขาตูเย็นเมอประตูดานซายและขวาไมอยูในระดับเดียวกัน

เมอประตูดานซายยกข้ึน

ลดระดับขาต้ัง

ดานขวาลง 

ลดระดับขาตั้ง

ดานซายลง

เมอประตูดานขวายกข้ึน 

• หมุนตัวปรับระดับขาตูเย็นจนกวาขาต้ังปรับระดับไดที่อยูอีกดานหนึ่งลอย

ข้ึนเหนือพื้นเล็กนอย

4 เชอมตอตูเย็นกับเตารับที่ติดตั้งอยางถูกตอง

หมายเหตุ
• ควรจัดวางตูเย็นไวในตําแหนงที่เสียบปลั๊กไดงาย
• หลีกเล่ียงการวางตูเย็นในตําแหนงที่ถูกแสงแดดโดยตรง และอยาวางตูเย็น
ใกลกับเคร่ืองใชไฟฟาที่มีความรอน

• อยาวางตูเย็นของคุณลงบนพื้นโดยตรง วางขาต้ังที่เหมาะสม เชน แผนไม ไว
ใตตูเย็น

• เมื่อเสียบปลั๊กไฟขณะท่ีประตูเปดอยู สัญญาณเตือนประตูเปดจะดังข้ึน ซ่ึงไมใช
อาการผิดปกติแตอยางใด สัญญาณเตือนดังกลาวจะหยุดลงหลังจากปดประตู
แลว

• อยาดันตูเย็นใหติดกับกําแพง 
เนองจากอาจทําใหกําแพงท่ีอยูรอบตูเย็นสกปรกหรือสีเปล่ียนไปเนองจากการ
ไหลเวียนของอากาศที่เกิดจากการแผรังสีความรอน

ลอเลอนท้ัง 4 ลออยูท่ีดานลางของตูเย็น
• ลอเลื่อนจะชวยใหเคลื่อนยายตูเย็นไปมาได

ลอเลอน

ส่ิงที่ควรทํากอนใชตูเย็น
• ทําความสะอาดช้ินสวนภายในตูเย็นดวยผานุมชุบนํ้าอุน
• ถาใชนํ้าสบูออนๆ ทําความสะอาด ใหเช็ดออกใหหมดดวยผาชุบนํ้าสะอาด

การติดต้ัง ชนิดตั้งพ้ืน
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1. ชั้นวางของท่ีประตู
SJ-FX800GPW:  5 ชิ้น
SJ-FX850TP2:  6 ชิ้น

2. ชั้นวางของในชองแชเย็น
SJ-FX800GPW:  1 ชิ้น

SJ-FX850TP2:  2 ชิ้น

3. ชั้นวางสารพัดประโยชน (ดูหนาถัดไป)
< เฉพาะรุน SJ-FX800GPW >

4. ชั้นวางของ (พับเก็บไมได)

5. ชองเก็บผักและผลไม

ฝาครอบรักษาความช้ืนติดต้ังอยูดานขวาเทานั้น 
ฝาครอบนี้ใชสําหรับแชอาหารที่มีความช้ืนสูงเทานั้น

ฝาครอบรักษาความช้ืน (ถอดออกไมได)

ชองเก็บผักและผลไมชั้นวางติดท่ี

6. ชองวางไข

7. ชองแชเย็นจัด

8. แทงกนํ้า (สําหรับทํานํ้าแข็ง)

9. แทงกนํ้าดม < เฉพาะรุน SJ-FX800GPW >

10. ชองเก็บ

คําอธิบาย

11. ถาดโลหะสแตนเลส

12. กลองใสนํ้าแข็ง

เพอปองกันไมใหกลองใสนํ้าแข็งเสียหาย หามทํานํ้าแข็งในกลองใสนํ้า

แข็งหรือเทนํ้ามันลงในกลองใสนํ้าแข็ง

13. ชองแชแข็ง

14. หลอดไฟ

15. ไฟสัญญาณพลาสมาคลัสเตอร

16. แผงกระจายความเย็นแบบไฮบริด
แผงกระจายความเย็นแบบไฮบริดจะกระจายความเย็น
ภายในชองแชเย็นจากดานหลัง วิธีการน้ีจะทําใหอาหารไดรับความเย็น

อยางทั่วถึงแมวาจะไมไดสัมผัสกับลมเย็นภายในตู

17. แผงควบคุมการทํางาน

18. ชองกดน้ํา < เฉพาะรุน SJ-FX800GPW >

หากตองการเก็บของช้ินใหญหรืออาหารจํานวนมากไวในตูเย็น 
• ทานสามารถถอดช้ันวางของหรือชองวางหมายเลข 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13 

ตามภาพดานบน

• สมรรถภาพในการทําความเย็นจะไมไดรับผลกระทบใดๆ ถึงแมวาจะใชตูเย็นใน
สถานการณดังกลาว
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ภาษาไทย

< เฉพาะรุน SJ-FX800GPW >

ชั้นวางสารพัดประโยชน

• มีวิธีการใชช้ันวางน้ีถึง 9 วิธี

อาหารท่ีมีความสูง

ยกสวนหนาของ

ช้ันวางข้ึนแลวดัน

เขาไป

อาหารช้ินใหญท่ีมีความลึก

ปรับช้ันวางใหกลับ

ข้ึนไปยังดานหลัง

• สามารถทําเชนเดียวกันนี้ไดกับช้ันวางทางซาย 

หมายเหตุ
• อยาถอดเพียงดานเดียวของช้ันวางออกจากผนังกั้น
ผนังก้ันอาจไมเสถียรและหลนลงได

• อยาใหผนังกั้นรับนํ้าหนักโดยการวางอาหารพิงไว ฯลฯ
ช้ันวางอาจเคลอนที่ไมถูกตองและอาจหลนลงมา

ผนังกั้น (ถอดออกไมได)

• อยาวางอาหารรวมกันไวตรงดานหลังของชั้นวาง เมื่อช้ันวางดานหนาถูกดัน

เขาไป (เพราะช้ันวางอาจหมุนได)

• อยาใชชั้นวางในขณะท่ีชั้นวาง
ดานหนา อยูบนรางเพียงคร่ึงเดียว 
(ช้ันวางอาจจะหลนลงมาจากราง) 

ใหดึงออกมาจนกวายึดติดกับปุม

เสียงเตือนประตู

• เสียงเตือนประตูจะดังข้ึนเมื่อประตู* ถูกเปดทิ้งเอาไว

• เสียงเตือนประตูจะดังข้ึนภายใน 1 นาทีหลังจากที่เปดประตูและจะดังอีกคร้ังใน 

1 นาทีถัดไป (หนึ่งคร้ังในแตละนาที)

• หากประตู* ถูกเปดทิ้งเอาไวประมาณ 3 นาที เสียงเตือนก็จะดังข้ึนตอเนื่อง

• เสียงเตือนดังกลาวจะหยุด หลังจากที่ไดปดประตูแลว

(* เฉพาะประตูตูเย็นและประตูชองแชแข็งทางซายมือ)

ชุดกําจัดกล่ิน

• ชุดกําจัดกล่ินจะติดตั้งอยูในเสนทางการไหลเวียนของความเย็น โดยจะทํางาน

ในแบบอัตโนมัติและไมตองทําความสะอาด

คําอธิบาย

01_TINS-B993CBRZ_TH.indd   701_TINS-B993CBRZ_TH.indd   7 26/5/2563 BE   10:5026/5/2563 BE   10:50



8

• ควรแนใจวาอาหารมีคุณภาพสดใหมที่สุดเพ่ือชวยยืดอายุผลิตภัณฑอาหารที่เนา

เสียได ตอไปนี้เปนขอแนะนําเพ่ือชวยใหเก็บรักษาอาหารไดยาวนานข้ึน

• อาหารมีอายุในการเก็บรักษาท่ีจํากัด ใหแนใจวาไมไดนําออกมาบริโภคเกินวันที่

กําหนดโดยผูผลิต

ตูเย็น

ผักและผลไม
• ควรหอหุมผักและผลไมดวยพลาสติกใสหรือถุง 

(ไมปดผนึก) กอนนําไปแชในกลอง ใสผักและผลไมเพอคงความสด

ไวใหมากที่สุด 

• ผักและผลไมที่ไดรับผลกระทบจากอุณหภูมิตํ่าไดโดยงาย ควรเก็บไวในที่เย็น

ยกเวนในตูเย็น

นม เนย และไข
• ผลิตภัณฑนมสวนใหญจะระบุวันที่ควรบริโภคกอนที่ดานนอกของบรรจุภัณฑ

พรอมกับระบุอุณหภูมิที่แนะนําและอายุการเก็บรักษาของอาหาร

• ควรเก็บไขไวที่ช้ันวางไข

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

.

ผัก ผลไม และไข ผักและผลไม

เนื้อ ปลา ไก และอนๆ

ไมควรใสผักไวในชองนี้ 
เนองจากอาจถูกแชแข็งได

ชองแชแข็ง

• ควรแชแข็งอาหารในปริมาณนอยๆ ในแตละคร้ังเพ่ือใหอาหาร

แข็งตัวอยางรวดเร็ว
• ควรหอหุมอาหารหรือปดฝาใหสนิทกอนนําไปแช 

• วางอาหารลงในชองแชแข็งใหสมํ่าเสมอกัน
• ควรทําฉลากติดไวบนภาชนะหรือถุงตางๆ เพ่ือบันทึกวันที่เก็บอาหารไวใน

ชองแชแข็ง

ชองแชแบบปรับอุณหภูมิไดหลากหลาย

สามารถเลือกระดับอุณหภูมิได 4 ประเภท 

โดยดูวิธีการเลือกระดับอุณหภูมิจาก 

"ชองแชแบบปรับอุณหภูมิไดหลากหลาย"

ระดับอุณหภูมิ โหมดการทํางาน การรักษาอาหารในตูเย็น

แชเย็น
เครองดม อาหาร 

ของหวาน ฯลฯ

แชของสด เน้ือ ปลา อาหาร ฯลฯ

ก่ึงแชแข็ง เน้ือ ปลา และอ่ืนๆ

แชแข็ง อาหารแชแข็ง

ก่ึงแชแข็ง
โหมดนี้เหมาะสําหรับแชอาหารโดยไมจําเปนตองแชแข็ง สามารถใชมีดตัดแบง

อาหารไดโดยงาย แมอาหารจะมีช้ินใหญ 

หากอาหารยังแข็งและตัดแบงยาก ใหปลอยทิ้งไวเปนเวลา 5-15 นาที 
แลวลองตัดแบงอีกคร้ัง 
โปรดจําไววาโหมดนี้ไมไดออกแบบมาเพอเก็บอาหารแชแข็งเปนเวลานาน 
อาหารที่แชไวควรนําออกมาบริโภคภายใน 1 สัปดาห

คําแนะนําในการปองกันหยดน้ําหรือน้ําแข็ง
ดานในตูเย็น

• ปดประตูตูเย็นใหสนิท หากอาหารคว่ํา อาจทําใหเกิดชองวางระหวางตัวตูเย็น
และประตู 

ดังนั้นควรเก็บอาหารเขาช้ันวางหรือชองแชใหเรียบรอย
• อาหารที่แชไวควรหอหรือปดผนึกไวกับบรรจุภัณฑอาหารหรือหอพลาสติก

คําแนะนําในการเก็บรักษาอาหาร

• โปรดวางอาหารบนช้ันวางอยางสมดุลกัน

เพ่ือใหความเย็นสามารถหมุนเวียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

• อาหารรอน ควรรอใหอาหารเย็นลงกอนนํา

ไปแช การเก็บอาหารที่ยังรอนอยูในทันทีจะ

เพ่ิมอุณหภูมิใหตูเย็นสูงข้ึนและเพ่ิมความ
เส่ียงใหอาหารเนาเสียไดงาย

• อยาวางอาหารหรือภาชนะปดชองลมเขา

และชองลมออกของวงจรหมุนเวียนความ

เย็น มิฉะน้ัน อาหารภายในตูเย็นจะไมไดรับ
ความเย็นอยางทั่วถึงกัน

• อยาวางอาหารไวหนาชองลมเย็นออก

โดยตรง เพราะจะทําใหอาหารเย็นจัดจน

แข็งได

• อยาวางอาหารไวใกลกับชองลมเขามากเกิน
ไปเน่ืองจากจะทําใหภายในตูเย็นมีความเย็น

ไมเพียงพอ

การเก็บรักษาอาหารในตูเย็น

เขา
ออก
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การควบคุมอุณหภูมิ

• ตูเย็นจะมีการควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ โดยสามารถต้ังอุณหภูมิไดดังแสดง

ดานลาง

• ดูการต้ังคาอุณหภูมิของ "ชองแชแบบปรับอุณหภูมิไดหลากหลาย" จากหัวขอ

ชองแชแบบปรับอุณหภูมิไดหลากหลาย

ชองแชเย็น
• คามาตรฐานจากโรงงานอยูที่ 3°C

• สามารถปรับคาอุณหภูมิไดระหวาง 0°C และ 6°C คร้ังละ 1°C

ข้ันตอน จอแสดงผล

1

กดปุมปอนขอมูล

2

เลือกชองทําความเย็น

ที่ตองการ

การต้ังคาปจจุบัน

ชองทําความเย็นจะเปลี่ยนไปตามลําดับที่แสดงในภาพดวยการกดปุมนี้

→ → →

3 ลดลง เพ่ิมขึ้น

ตั้งคาอุณหภูมิ

4

กดปุมปอนขอมูล

ชองแชแข็ง
• คามาตรฐานจากโรงงานอยูที่ -18°C
• สามารถปรับคาอุณหภูมิไดระหวาง -13°C และ -21°C คร้ังละ 1°C

ข้ันตอน จอแสดงผล

1

กดปุมปอนขอมูล

2

เลือกชองทําความเย็น
ที่ตองการ

การต้ังคาปจจุบัน

ชองทําความเย็นจะเปลี่ยนไปตามลําดับที่แสดงในภาพดวยการกดปุมนี้

→ → →

โหมดการทํางานหลัก
3 ลดลง

หรือ

เพ่ิมขึ้น

ตั้งคาอุณหภูมิ

4

กดปุมปอนขอมูล

การต้ังคาข้ันสูง
• สามารถปรับอุณหภูมิไดคร้ังละ 0.5°C ตามวิธีการดานลางนี้ในข้ันตอนที่ 3

เชน ชองทําความเย็น
ข้ันตอน จอแสดงผล

3 ลดลง เพ่ิมขึ้น

ตั้งคาอุณหภูมิ

ตั้งคาอุณหภูมิอีกคร้ัง

• อุณหภูมิที่ระบุอยูบนแผงควบคุมการทํางานไมใชอุณหภูมิที่แทจริงภายใน
ตูเย็น

• ปจจัยตางๆ อาจสงผลกระทบตออุณหภูมิภายในตูเย็น เชน ตําแหนงของ

การวางตูเย็น อุณหภูมิโดยรอบและความถ่ีในการเปดประตู

หมายเหตุ

สัญญาณเตือนอุณหภูมิสูงข้ึน
สัญญาณเตือนนี้จะสวางข้ึน หากอุณหภูมิภายในเปนไปตามนี้

ชองแชเย็น: มากกวา 10°C

ชองแชแข็ง: มากกวา -10°C
• ตรวจสอบคุณภาพอาหารกอนบริโภค
• สัญลักษณนี้อาจสวางข้ึนเมื่อเร่ิมเสียบปลั๊กไฟ

สัญลักษณนี้จะดับลงดวยการเปดหรือปดประตูของชองแชที่ไฟสวางบนแปน

เลือกชองแช ในขณะท่ีสัญลักษณนี้กําลังสวาง
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ภาษาไทย

ประหยัดพลังงาน

• เลือกใชโหมดนี้เพ่ือเปลี่ยนการทํางานของตูเย็นใหเปนแบบประหยัดพลังงาน

วิธีการใชงาน
ข้ันตอน จอแสดงผล

1

กดปุมปอนขอมูล

2

กดเลือกไอคอน การตั้งคาปจจุบัน

(สัญลักษณนี้จะแสดงวาปดอยู)

3

กดเลือกไอคอนอีกคร้ัง การต้ังคาเปล่ียนแปลง

• ปุมเปด/ปดจะสลับกันตามลําดับดวยการกดเลือกไอคอน

4

กดปุมปอนขอมูล

• เมื่อโหมดนี้กําลังทํางาน อุณหภูมิภายในของตูเย็นและชองแชแข็งจะเพ่ิมสูง
กวาการทํางานตามปกติดังนี้ อุณหภูมิที่แสดงอยูจะไมเปล่ียนแปลง

ภายในโหมด 
“ประหยัดพลังงาน”

ชองแชแข็ง ชองแชเย็น

ประมาณ 2°C ข้ึนไป ประมาณ 1°C ข้ึนไป

(เมออุณหภูมิถูกต้ังคาไวที่ ชองแชแข็ง: -18°C, ชองแชเย็น: 3°C)

• ยกเลิกโหมดน้ี หากรูสึกวาเคร่ืองดื่มไมเย็นเพียงพอหรือการทํานํ้าแข็งใชเวลา
นานกวาเดิม

หมายเหตุ
• ประสิทธิภาพของการประหยัดพลังงานข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมในการใชงาน

(การควบคุมอุณหภูมิ, อุณหภูมิโดยรอบ, ความถ่ีในการเปดประตู, ปริมาณ

อาหาร)

คําแนะนําเพอการประหยัดพลังงาน

โหมดทํางานเมอไมอยูบานเปนเวลานาน

• ใชโหมดนี้เมื่อออกเดินทางหรือออกจากบานเปนเวลานาน

• อุณหภูมิภายในชองแชเย็นจะถูกปรับคาอยูที่ประมาณ 10°C 

วิธีการใชงาน
ข้ันตอน จอแสดงผล

1

กดปุมปอนขอมูล

2

กดเลือกไอคอน การตั้งคาปจจุบัน

(สัญลักษณนี้จะแสดงวาปดอยู)

3

กดเลือกไอคอนอีกคร้ัง การต้ังคาเปล่ียนแปลง

• ปุมเปด/ปดจะสลับกันตามลําดับดวยการกดเลือกไอคอน

4

กดปุมปอนขอมูล

หมายเหตุ
• ระยะเวลาเก็บอาหารในตูเย็นจะลดลงอยูที่ประมาณ 1/2-1/3 ของการทํางาน
ตามปกติ 
ใชโหมดนี้เฉพาะเมอไมมีอาหารที่เนาเสียงายเทานั้น

• อุณหภูมิของชองแชเย็นจะไมสามารถปรับคาได (“10°C” จะแสดงผลอยูบน

หนาปด)

< หนาปดแสตนดบาย >

โหมดการทํางานหลัก

• ติดตั้งตูเย็นไวในสถานท่ีที่มีอากาศถายเทดีและเหลือพื้นที่วางเพ่ือการระบาย
อากาศ

• หลีกเล่ียงการวางตูเย็นในตําแหนงที่ถูกแสงแดดโดยตรง และอยาวางตูเย็น

ใกลกับเคร่ืองใชไฟฟาที่มีความรอน

• พยายามเปดตูเย็นนอยครั้งเทาที่จะทําได
• อาหารรอน ควรรอใหอาหารเย็นลงกอนนําไปแช

• โปรดวางอาหารบนช้ันวางอยางสมดุลกัน เพ่ือใหความเย็นสามารถหมุนเวียนได
อยางมีประสิทธิภาพ

• ปริมาณการใชพลังงานของตูเย็นรุนนี้มีการวัดตามที่แสดงในภาพดานลาง

300 มม.

90 มม. 50 มม.

300 มม.
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แชแข็งแบบดวน

โหมดนี้จะทําการแชแข็งอาหารอยางรวดเร็วเพอไมใหเสียรสชาติอาหาร ความช้ืน

สวนใหญในอาหารจะถูกแชแข็งอยูที่ -1°C ถึง -5°C จึงจําเปนตองเรงความเร็ว

ในการแชแข็งอยูที่ -5°C เพอใหอาหารแชแข็งยังคงคุณภาพที่ดีไว

วิธีการใชงาน
ข้ันตอน จอแสดงผล

1 วางอาหาร

2

กดปุมปอนขอมูล

3

กดเลือกไอคอน การตั้งคาปจจุบัน

(สัญลักษณนี้จะแสดงวาปดอยู)

4

กดเลือกไอคอนอีกคร้ัง การต้ังคาเปล่ียนแปลง

• ปุมเปด/ปดจะสลับกันตามลําดับดวยการกดเลือกไอคอน

5

กดปุมปอนขอมูล

การแชแข็งแบบดวนจะหยุดการทํางานอัตโนมัติเมอเวลาผานไป 

2 - 4 ชั่วโมง (ไอคอนจะดับลง)

หมายเหตุ
• อาหารที่มีขนาดใหญจะไมสามารถแชแข็งไดภายในการทํางานเพียงคร้ังเดียว 

• การแชแข็งแบบดวนอาจตองใชเวลามากกวา 4 ช่ัวโมง เมื่อการทํางานซ้ําซอน
กับการละลายน้ําแข็งของระบบทําความเย็น การทํางานจะเร่ิมขึ้นหลังจากเสร็จ
ส้ินการทําละลายนํ้าแข็ง 

• พยายามอยาเปดประตูเทาที่จะทําไดในระหวางการทํางานของโหมดนี้

• เสียงที่เกิดจากการทํางานอาจดังข้ึนกวาปกติในขณะท่ีโหมดนี้กําลังเปดทํางาน
 ซ่ึงเปนเร่ืองปกติ

คําแนะนําเพอการแชแข็งที่ดีท่ีสุด
• บรรจุอาหารลงในถุงแชแข็งหรือภาชนะที่ปดสนิทเพ่ือหลีกเล่ียงไมใหอาหาร

เสียหายจากการเยือกแข็งซ่ึงทําใหเกิดรอยแหงบนอาหาร 
เพอใหอาหารแชแข็งไดเร็วย่ิงข้ึน ใหหออาหารเอาไวบางๆ

• วางราบลงในกลองแชแข็งใตกลองใสนํ้าแข็ง

• หากตองการแชแข็งส่ิงของขนาดใหญ ทานสามารถถอดกลองแชแข็งออกได

พลาสมาคลัสเตอร

เครองกําเนิดอนุภาคไฟฟาที่อยูภายในตูเย็นจะปลอยกลุมประจุอนุภาค 

(พลาสมาคลัสเตอรไอออน) ซ่ึงจะมีทั้งประจุไฟฟาบวกและลบออกมายังบริเวณ

ชองแชเย็น ประจุไฟฟาเหลานี้จะทําลายเช้ือราในอากาศ

เช้ือรา

วิธีการใชงาน
ข้ันตอน จอแสดงผล

1

กดปุมปอนขอมูล

2

กดเลือกไอคอน การตั้งคาปจจุบัน
(สัญลักษณนี้จะแสดงวาปดอยู)

3

กดเลือกไอคอนอีกคร้ัง การต้ังคาเปล่ียนแปลง

• ปุมเปด/ปดจะสลับกันตามลําดับดวยการกดเลือกไอคอน

4

กดปุมปอนขอมูล

ไฟสัญลักษณ (สีฟา) ในตูเย็นจะสวางข้ึน

หมายเหตุ
• ในตูเย็นอาจมีกล่ินเกิดข้ึนเล็กนอย ซ่ึงเปนกล่ินของโอโซนท่ีเกิดจากเคร่ือง
กําเนิดอนุภาคไฟฟา โดยปริมาณของโอโซนจะมีเพียงเล็กนอยและกล่ินจะสลาย

ไปอยางรวดเร็ว

โหมดการทํางานหลัก
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ภาษาไทย

ระดับอุณหภูมิ

• คามาตรฐานจากโรงงานอยูที่ -18°C

• อาน “การเก็บรักษาอาหารในตูเย็น” เก่ียวกับอาหารที่เหมาะสมสําหรับแตละ

ระดับอุณหภูมิ

วิธีเลือก
ข้ันตอน จอแสดงผล

1

กดปุมปอนขอมูล

2

เลือกชองทําความเย็นที่

ตองการ

การต้ังคาปจจุบัน

ชองทําความเย็นจะเปลี่ยนไปตามลําดับที่แสดงในภาพดวยการกดปุมนี้

→ → →

3
หรือ

เลือกระดับอุณหภูมิ ระดับอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปตามลําดับที่
แสดงดานลางนี้ดวยการกด  

(    : ยอนกลับ)
-8.0 0.0 3.0 -18.0

4

กดปุมปอนขอมูล

• อุณหภูมิที่ระบุอยูบนแผงควบคุมไมใชอุณหภูมิภายในที่แทจริง

• ชวงอุณหภูมิทุกประเภทไมสามารถปรับคาได

• เมื่อชองแชแบบปรับอุณหภูมิไดหลากหลายต้ังคาอยูที่ -18°C อุณหภูมิ
จะแตกตางกันไปตามการตั้งคาของชองแชแข็ง 

• ปจจัยตางๆ อาจสงผลกระทบตออุณหภูมิภายใน เชน ตําแหนงของตูเย็น 

อุณหภูมิโดยรอบและความถ่ีในการเปดประตู

หมายเหตุ

ขอควรจําเก่ียวกับชองแชแบบปรับอุณหภูมิไดหลากหลาย

โหมดสนับสนุน

• อานหนาถัดไปเก่ียวกับข้ันตอนการทํางาน

• โหมดสนับสนุนทุกโหมดจะจบการทํางานโดยอัตโนมัติ 

อุณหภูมิถูกต้ังคาไวอยูที่ 0°C หรือ 3°C โดยอัตโนมัติ (อานหนาถัดไป)

• โหมดทําความเย็นแบบดวน ทําความเย็นพิเศษ ละลายนํ้าแข็งและการลด

ความรอนของอาหารจะไมสามารถทํางานไดในเวลาเดียวกัน

โหมด
คุณสมบัติพิเศษ

ผลที่ได / หมายเหตุ

ทําความเย็นแบบดวน

โหมดนี้ใชทําความเย็นอาหารหรือเครองดม

อยางรวดเร็ว

ทําความเย็นแบบพิเศษ

โหมดนี้ใชทําความเย็นอาหารหรือเครองดมให

เย็นจัดก่ึงนํ้าแข็ง

อาหารที่มีความช้ืนสูงอาจกลายเปนนํ้าแข็งได

ละลายนํ้าแข็งในอาหาร

โหมดนี้ใชละลายนํ้าแข็งในอาหารแชแข็ง

โหมดนี้สะดวกมากในการละลายน้ําแข็งใน
อาหารอยางชาๆ 
ควรนําอาหารท่ีเนาเสียไดงาย มาละลายนํ้าแข็ง
ออกจนหมด เพอรักษารสชาติและสารอาหาร

การลดความรอนของ

อาหาร (cool down)

โหมดนี้ใชในการลดความรอนของอาหาร

• เมื่อตองลดความรอนของอาหารที่เปน
ของเหลวท่ีมีอุณหภูมิสูง โปรดแนใจวาภาชนะ

ถูกปดสนิทหรือใชภาชนะสูญญากาศ

มิฉะน้ันอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บจากการถูก
ลวกได

• หามแชภาชนะบรรจุที่มีอุณหภูมิพ้ืนผิว

ภายนอกที่ 60°C หรือสูงกวาในชองแช

แบบปรับอุณหภูมิไดหลากหลาย ภาชนะอาจ
บิดเบ้ียวเนองจากความรอนดังกลาวได

หมายเหตุ
• พยายามเปดตูเย็นใหนอยครั้งที่สุดเทาที่จะทําไดในระหวางการทํางาน

• โหมดสนับสนุนทุกโหมดจะหยุดการทํางาน หากเกิดเหตุไฟฟาขัดของ อุณหภูมิ
จะถูกต้ังคาเปนอุณหภูมิส้ินสุดของแตละโหมดการทํางานหลังจากที่ไฟฟากลับ

มาทํางานเปนปกติ

ชองแชแบบปรับอุณหภูมิไดหลากหลาย
สามารถเลือกระดับอุณหภูมิได 4 ประเภท (3°C, 0°C, -8°C, -18°C).

ชองแชแบบปรับอุณหภูมิไดหลากหลายน้ี จะมีโหมดสนับสนุนอีก 4 โหมด

• ยายอาหารไปยังชองแชอื่นๆ เมื่อตองการใชโหมดสนับสนุน
• รออยางนอย 30 นาทีหลังจากทําการเปล่ียนระดับอุณหภูมิ (-8°C หรือ 

-18°C) อุณหภูมิของชองแชแบบปรับอุณหภูมิไดหลากหลายจะไมเปล่ียนแปลง

ในทันที
• อยาวางอาหารท่ีมีสวนผสมของเกลือบนถาดวางสแตนเลสโดยตรง เน่ืองจากจะ

ทําใหถาดข้ึนสนิมได

• ควรหออาหารที่มีกล่ินแรงหรือบรรจุในภาชนะสูญญากาศใหมิดชิด มิฉะน้ัน 

กล่ินของอาหารอาจกระจายไปสูชองแชอื่นๆ ได
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ทําความเย็นแบบดวน

ข้ันตอน จอแสดงผล

4

กดเลือกไอคอน การตั้งคาปจจุบัน

(สัญลักษณนี้จะแสดงวาปดอยู)

5

กดเลือกไอคอนอีกคร้ัง การต้ังคาเปล่ียนแปลง

• ปุมเปด/ปดจะสลับกันตามลําดับดวยการกดเลือกไอคอน

6

กดปุมปอนขอมูล

เวลาในการทํางาน *1 ประมาณ 60 นาที

อุณหภูมิภายในตูเย็นหลังจากท่ีไดเสร็จส้ินโหมดนี้ *2 3°C

ทําความเย็นแบบพิเศษ

ข้ันตอน จอแสดงผล

4

กดเลือกไอคอน การตั้งคาปจจุบัน

(สัญลักษณนี้จะแสดงวาปดอยู)

5

กดเลือกไอคอนอีกคร้ัง การต้ังคาเปล่ียนแปลง

• ปุมเปด/ปดจะสลับกันตามลําดับดวยการกดเลือกไอคอน

6

กดปุมปอนขอมูล

เวลาในการทํางาน *1 ประมาณ 60 นาที

อุณหภูมิภายในตูเย็นหลังจากท่ีไดเสร็จส้ินโหมดนี้ *2 0°C

ละลายนํ้าแข็งในอาหาร

ข้ันตอน จอแสดงผล

4

กดเลือกไอคอน การตั้งคาปจจุบัน

(สัญลักษณนี้จะแสดงวาปดอยู)

5

กดเลือกไอคอนอีกคร้ัง การต้ังคาเปล่ียนแปลง

• ปุมเปด/ปดจะสลับกันตามลําดับดวยการกดเลือกไอคอน

6

กดปุมปอนขอมูล

เวลาในการทํางาน *1 ประมาณ 6 ชั่วโมง

อุณหภูมิภายในตูเย็นหลังจากท่ีไดเสร็จส้ินโหมดนี้ *2 3°C

การลดความรอนของอาหาร

ข้ันตอน จอแสดงผล

4

กดเลือกไอคอน การตั้งคาปจจุบัน

(สัญลักษณนี้จะแสดงวาปดอยู)

5

กดเลือกไอคอนอีกคร้ัง การต้ังคาเปล่ียนแปลง

• ปุมเปด/ปดจะสลับกันตามลําดับดวยการกดเลือกไอคอน

6

กดปุมปอนขอมูล

เวลาในการทํางาน *1 ประมาณ 30~90 นาที

อุณหภูมิภายในตูเย็นหลังจากท่ีไดเสร็จส้ินโหมดนี้ *2 3°C

ชองแชแบบปรับอุณหภูมิไดหลากหลาย โหมดสนับสนุน

*1 จะใชเวลานานกวาเดิมหากมีการทํางานทับซอนกับการละลายน้ําแข็งของระบบทําความเย็น เนองจากโหมดนี้จะเร่ิมทํางานหลังเสร็จสิ้นการละลายน้ําแข็งแลว 

*2 การต้ังคาอุณหภูมิหลังจากการยกเลิกยังคงเหมือนเดิม

เพอเปนการเลือกโหมด

กดปุมปอนขอมูล

1 วางอาหาร 2 3
เลือกชองแชแบบปรับอุณหภูมิไดหลากหลาย

ยายไปข้ันตอนที่ 4 

ของแตละโหมด

ไอคอนโหมดสนับสนุนเปดข้ึน
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ภาษาไทย

 < เฉพาะรุน SJ-FX800GPW >

ล็อกชองกดน้ํา

• ใชโหมดนี้เพ่ือปองกันไมใหเปดใชงานชองกดนํ้าโดยไมไดตั้งใจ

จากเด็กหรือสิ่งอนๆ

ข้ันตอน จอแสดงผล

3
หรือ

เลือกไอคอน

4

กดปุมปอนขอมูล การต้ังคาปจจุบัน

5
หรือ

• ปุมเปด/ปดจะสลับกันตามลําดับดวยการกดปุมเลือก

6

กดปุมปอนขอมูลเพอตั้งคาเปดโหมด

ปดเสียงเตือนประตู

• ใชโหมดนี้เพ่ือปดเสียงเตือนประตูตูเย็น

• ใชโหมดนี้เพ่ือปดเสียงเตือนประตูชองกดนํ้า

ข้ันตอน จอแสดงผล

3
หรือ

เลือกไอคอน

4

กดปุมปอนขอมูล การต้ังคาปจจุบัน

5
หรือ

• ปุมเปด/ปดจะสลับกันตามลําดับดวยการกดปุมเลือก

6

กดปุมปอนขอมูลเพอตั้งคาเปดโหมด

ปดเสียง

• ใชโหมดนี้เพ่ือเปลี่ยนเสียงของแผงควบคุมและปดเสียงเตือนเสร็จสิ้นการ
ทําความสะอาดถาดนํ้าแข็ง

ข้ันตอน จอแสดงผล

3
หรือ

เลือกไอคอน

4

กดปุมปอนขอมูล การต้ังคาปจจุบัน

5
หรือ

• ปุมเปด/ปดจะสลับกันตามลําดับดวยการกดปุมเลือก

6

กดปุมปอนขอมูลเพอตั้งคาเปดโหมด

การต้ังคาเพ่ิมเติม

 

การเลือกโหมด
โหมดท่ีสามารถใชงานได

กดปุมปอนขอมูล

1 2

กดปุมปอนขอมูลหรือกดปุมเลือก

จนกวาจะมีเสียงดังข้ึน

: ไอคอนจะเปลี่ยนไปตามลําดับที่แสดงดานบนนี้

ดวยการกด     (    : ยอนกลับ)

ไอคอนปุมเลือกจะกะพริบ

ล็อกชองกดน้ํา
<เฉพาะรุน SJ-FX800GPW>

โหมดปดเสียงเตือนประตู

โหมดปดเสียง
ล็อกแผงควบคุม

การทํางาน
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ล็อกแผงควบคุมการทํางาน

• ใชโหมดนี้เพ่ือปองกันไมใหเปดใชงานแผงควบคุมโดยไมไดตั้งใจจากเด็กหรือ

ส่ิงอื่นๆ

ข้ันตอน จอแสดงผล

3
หรือ

เลือกไอคอน

4

กดปุมปอนขอมูล การต้ังคาปจจุบัน

5
หรือ

• ปุมเปด/ปดจะสลับกันตามลําดับดวยการกดปุมเลือก

6

กดปุมปอนขอมูลเพอตั้งคาเปดโหมด

วิธีการยกเลิกการล็อกแผงควบคุม
ข้ันตอน จอแสดงผล

1

กดปุมปอนขอมูลคางไว 3 วินาทีหรือนานกวา

2
หรือ

เลือก OFF (ปด)

3

กดปุมปอนขอมูลเพอตั้งคาปดโหมด

การต้ังคาเพ่ิมเติม
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ภาษาไทย

คําอธิบาย

แทงกนํ้า
ความจุ : ประมาณ 1.8 ลิตร

อุณหภูมิขีดจํากัดของนํ้า : 60°C

ถาดน้ําแข็ง
ถาดน้ําแข็งอยูสวนบนทางดาน

หลัง (ไมสามารถถอดออกได)

กลองใสนํ้าแข็ง
เมอดึงกลองใสนํ้าแข็งออก
กลองจะเอนลงเล็กนอยและ
กอนนํ้าแข็งจะไหลมาที่สวน
หนาของกลอง 
ปริมาณนํ้าแข็งที่เก็บไว (สุงสุด) 
นํ้าแข็งขนาดปกติ 
: ประมาณ 232 กอน 
นํ้าแข็งขนาดใหญ 
: ประมาณ 112 กอน

ท่ีตักน้ําแข็ง
แผนกันเสียง
เพอลดเสียงกอนนํ้าแข็งหลนลงมา
อยาทิ้งแผนกันเสียงน้ี

วิธีการทํานํ้าแข็ง

การจายนํ้า

• แทงกนํ้าจะจายนํ้าสูถาดน้ําแข็ง

การทํานํ้าแข็ง

• นํ้าแข็งจะกอตัวเปนกอน 
(8 กอนตอหนึ่งคร้ัง)

• จํานวนกอนนํ้าแข็งตอรอบอาจไม

เหมือนกันในบางคร้ัง

ปลอยนํ้าแข็งลงกลอง

• ถาดทํานํ้าแข็งจะหมุนและปลอย
กอนนํ้าแข็งและจะกลับสูข้ันตอน

“การจายนํ้า”
• ถาดน้ําแข็งจะไมหมุน หากกลอง

ใสนํ้าแข็งเต็ม

แทงกนํ้า

<ตูเย็น>

<ชองแชแข็ง>

ถาดน้ําแข็ง
คันโยกตรวจจับ

กลองใสนํ้าแข็ง

ปม
ทอสง

คันโยกตรวจจับ
คันโยกน้ีจะตรวจจับจํานวนกอนนํ้าแข็ง
เปนระยะๆ

 

จํานวนของกอนนํ้าแข็งอาจจะลดลง

หากน้ําแข็งในกลองไมสมดุล

คันโยกตรวจจับ
เต็มจํานวน

(ประมาณครึ่งนึงของจํานวน)

การทํานํ้าแข็ง

สามารถเลือกได 2 ขนาดตามที่แสดงดานลาง

โหมด ไอคอน
เวลาท่ีตองใชในการทํานํ้าแข็ง

แตละคร้ัง

นํ้าแข็งธรรมดา ประมาณ 2 ชั่วโมง

นํ้าแข็งกอนใหญ ประมาณ 3.5 ชั่วโมง

หมายเหตุ
• เวลาในการทํานํ้าแข็งตามที่แสดงไวดานบนเปนเพียงการระบุคราวๆ 

ณ อุณหภูมิโดยรอบ 30°C การปรับคาอุณหภูมิใหเปนการต้ังคาเร่ิมตน 

(ชองแชเย็น: 3°C, ชองแชแข็ง : -18°C) ปดโหมดประหยัดพลังงานและไมมี

การเปดหรือปดประตู

วิธีการใชงาน
• ทุกโหมดการทํานํ้าแข็งจะ “ปด”(---) เอาไวตามคามาตรฐานจากโรงงาน

ข้ันตอน จอแสดงผล

1

กดปุมปอนขอมูล

2

กดเลือกไอคอน การตั้งคาปจจุบัน

(สัญลักษณนี้จะแสดงวาปดอยู)

3

กดเลือกไอคอนอีกคร้ัง การต้ังคาเปล่ียนแปลงการต้ังคาปจจุบัน
(รูปนี้จะแสดงถึงนํ้า
แข็งธรรมดา)

• ขนาดของกอนนํ้าแข็งจะสลับกันตามลําดับดวยการกดเลือกไอคอน

→ → 

4

กดปุมปอนขอมูล

การทํานํ้าแข็งอัตโนมัติ
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วิธีการใชงาน

กอนการใชงาน
• ลางแทงกนํ้าและกลองใสนํ้าแข็ง

• ใชโหมดทําความสะอาดถาดนํ้าแข็งเพ่ือทําความสะอาดถาดนํ้าแข็งและทอสง

นํ้า (อาจจะมีกล่ินหรือฝุนติดอยูภายในตัวทํานํ้าแข็งอัตโนมัติ)

ข้ันตอน
1 เติมนํ้าลงในแทงกนํ้าและต้ังคาแทงกนํ้า

คําเตือน

เติมดวยน้ําดมเทานั้น

นํ้าดม

เสนจํากัดปริมาณนํ้า

1
3

5

2
4

หมายเหตุ
• ข้ันตอนที่ 3 : หามใชนํ้าชนิดอื่นนอกจากนํ้าดื่มเทานั้น (เชน นํ้าผลไม นํ้าชา

โซดาและเคร่ืองดื่มอื่นๆ) เพราะอาจทําใหดานในของตัวทํานํ้า
แข็งสกปรกและกอใหเกิดความเสียหายได 

• ข้ันตอนที่ 5 : หามทําใหแทงกนํ้าเอียง มิฉะน้ัน นํ้าอาจจะหกในขณะที่กําลังถือ
• ข้ันตอนที่ 5 : ใสแทงกนํ้าเขาไปใหสนิท จะไมมีการทํานํ้าแข็ง หากใสแทงกนํ้า

เขาไปไมสุด

นํ้าแข็งจะกอตัวเปนกอนโดยอัตโนมัติ

2 นํากอนนํ้าแข็งออกมา
• จะมีการทํานํ้าแข็ง 2 ชนิดในเวลาเดียวกัน

รูปลูกบาศก รูปรางหลายมุม

• กอนนํ้าแข็งจะรวมกันอยูดานหลังกลองใสนํ้าแข็ง ใหเกล่ียไปยังดานหนา
เพ่ือทํานํ้าแข็งใหมากข้ึน

วิธีการประกอบและถอดแยกแทงกนํ้า

สลัก
1 2

สลัก

• ภาพดานบนแสดงถึงวิธีการประกอบแทงกนํ้า 

สําหรับการถอดแยก ใหกระทําในทางตรงกันขาม

หมายเหตุ
• ใชเวลาประมาณ 24 ช่ัวโมงในการทํานํ้าแข็งชุดแรก

• เพ่ือสุขอนามัยที่ดี ใหเปล่ียนนํ้าสัปดาหละคร้ังถึงแมวายังมีนํ้าอยูในแทงกนํ้า

• นําแทงกนํ้าออกมาประมาณสัปดาหละคร้ังและลางดวยน้ําสะอาด

• หากปลอยแทงกนํ้าใหวางเปลา อาจเกิดเสียงดังไดซ่ึงเปนเร่ืองปกติ

• อยาวางท่ีตักน้ําแข็งหรืออาหารไวบนกอนนํ้าแข็ง เพราะอาจเปนสาเหตุใหตัว

ทํานํ้าแข็งอัตโนมัติทํางานผิดปกติ (ทําใหคันโยกตรวจจับเสียหาย ฯลฯ) หรือ

อาจทําใหไมสามารถดึงกลองใสนํ้าแข็งออกมาได เก็บที่ตักน้ําแข็งเอาไวในที่ที่

กําหนด
คันโยกตรวจจับ

ท่ีตักนํ้าแข็ง ท่ีตักนํ้าแข็ง

• อาจไมสามารถทํานํ้าแข็งกอนใหญไดหากแทงกนํ้ามีระดับนํ้าไมมาก ถึงแมวาจะ

ไดเลือกโหมดทํานํ้าแข็งกอนใหญเอาไว

สีขาวและส่ิงที่ลอยอยูในกอนนํ้าแข็ง
• แรธาตุที่อยูในนํ้าอาจเกิดการแข็งตัวและเปนสีขาวในขณะท่ีกอตัวเปนนํ้าแข็ง 
แรธาตุจะเปลี่ยนเปนอีกสถานะท่ีไมละลายในน้ําเมื่อกลายเปนนํ้าแข็ง ดังน้ันการ
ที่มีวัตถุสีขาวลอยตัวหลังจากการละลายน้ําแข็ง จึงถือเปนเร่ืองปกติ

• ซ่ึงเปนเร่ืองที่เกิดข้ึนได หากใชนํ้าที่มีแรธาตุสูง (เชน ความกระดางของน้ํา
อยูที่ 100 มก./ล. หรือมากกวา)

การทํานํ้าแข็งจะใชเวลานานข้ึน:
• หากอุณหภูมิในหองสูง
• หากอยูในโหมดลดการทําความเย็น เชน ในฤดูหนาว
• หากเก็บอาหารเอาไวจํานวนมาก
• หากตูเย็นกําลังทําละลายนํ้าแข็งในระบบทําความเย็น

• หากประตูถูกเปดบอยครั้ง

• เมื่อรีสตารทโหมดการทํานํ้าแข็ง
• หากโหมดประหยัดพลังงานกําลังเปดใชงาน

การทํานํ้าแข็งทันทีหลังจากเปลี่ยนโหมด
• นํ้าแข็งกอนที่ทําข้ึนทันทีหลังจากการเปล่ียนโหมดการทํางานจะมีขนาดเทาเดิม
เน่ืองจากยังมีนํ้าแข็งที่ทําเอาไวเหลืออยูคร่ึงนึงในถาดน้ําแข็งเมื่อมีการสลับไป
ยังโหมดการทํางานที่เปล่ียนแปลง ชุดนํ้าแข็งกอนในรอบที่ 2 หรือหลังจากนั้น

จะมีการเปล่ียนไปตามโหมด

สวนท่ีนูนออกมาของกอนนํ้าแข็ง
มีรอยตัดในถาดทํานํ้าแข็ง
• ดังนั้น กอนนํ้าแข็งจึงมีสวนท่ีนูนออกมาเพราะรอยตัดในถาดทํานํ้าแข็ง

• สวนท่ีนูนออกมานี้อาจมีความแหลมคม ใหระวังหากรับประทานน้ําแข็งกอน
โดยตรง

ถาดน้ําแข็ง

สวนท่ีนูนออกมา

รอยตัด

การทํานํ้าแข็งอัตโนมัติ
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ภาษาไทย

ยกเลิกการทําน้ําแข็ง

• ใชโหมดนี้ในเวลากลางคืนหรือชวงฤดูหนาว

• สามารถใชกลองใสนํ้าแข็งเปนกลองแชแข็งได

วิธีการใชงาน
ข้ันตอน จอแสดงผล

1

กดปุมปอนขอมูล

2

กดเลือกไอคอน การตั้งคาปจจุบัน

(รูปนี้จะแสดงถึงการทํานํ้าแข็งแบบ

ธรรมดาเปดอยู)

3

กดเลือกไอคอนอีกคร้ัง

กดเลือกไอคอนอีกคร้ัง การต้ังคาเปล่ียนแปลง

• ขนาดของกอนนํ้าแข็งจะสลับกันตามลําดับดวยการกดเลือกไอคอน

→ → 

4

กดปุมปอนขอมูล

5 เทแทงกนํ้าใหวางเปลา

ปลอยใหแหงสนิทและใสกลับเขาไปยังตําแหนงเดิม

วางเปลา

หลังจากยกเลิกการทํานํ้าแข็ง
• แมวาหลังจากที่ไดยกเลิกโหมดทํานํ้าแข็งไปแลว ถาดทํานํ้าแข็งและคันโยก

ตรวจจับยังคงทํางานอยู เน่ืองจากตัวทํานํ้าแข็งไดทําการปลอยนํ้าแข็งลงมา

แลวคร้ังนึง
• รอประมาณ 5 ช่ัวโมงหลังจากที่ไดยกเลิกการทํานํ้าแข็ง กอนที่จะบรรจุอาหาร
ลงในกลองใสนํ้าแข็ง

เร่ิมการทํางานอีกคร้ัง
• ใหอาน “การทํานํ้าแข็ง”

ทําความสะอาดถาดน้ําแข็ง

• โหมดนี้สําหรับการทําความสะอาดถาดทํานํ้าแข็งและทอสงน้ํา

• ใชโหมดนี้เมื่อไหร : กอนการทํานํ้าแข็งเปนคร้ังแรกหรือเมื่อไมไดใชงานตูเย็น

เปนระยะเวลานาน

• แทงกนํ้าจะจายนํ้าสูถาดน้ําแข็งดวยการบังคับ

• จํานวนน้ําที่ปลอยออกมาตอการทําความสะอาดหนึ่งคร้ังอยูที่ 100 มล. 

แตหากมีการต้ังคาโหมดทํานํ้าแข็งกอนใหญเอาไว จํานวนน้ําที่ปลอยออกมาจะ

อยูที่ 230 มล.

การจัดเตรียม
• เติมนํ้าลงในแทงกนํ้าและต้ังคา

• เทส่ิงที่อยูในกลองใสนํ้าแข็งออกใหหมด

วิธีการใชงาน
ข้ันตอน จอแสดงผล

1

กดปุมปอนขอมูล

2

กดเลือกไอคอน การตั้งคาปจจุบัน
(สัญลักษณนี้จะแสดงวาปดอยู)

3

กดเลือกไอคอนอีกคร้ัง การต้ังคาเปล่ียนแปลง

• ปุมเปด/ปดจะสลับกันตามลําดับดวยการกดเลือกไอคอน

4

กดปุมปอนขอมูล (เร่ิมการทําความสะอาดถาดนํ้าแข็ง)

• ใชเวลาประมาณ 40 วินาที 

อยาดึงกลองใสนํ้าแข็งออกมาในระหวางการทํางาน

→ 

→ 

กําลังทําความ

สะอาดอยู

เสร็จสิ้น

5 ทําตามขั้นตอนที่ 3-4 อีกคร้ัง

6 กดปุมปอนขอมูลเพอทําใหเสร็จสิ้น เทนํ้าในกลองใสนํ้าแข็งออกใหหมด 
ปลอยใหแหงสนิทและใสกลับเขาไปยังตําแหนงเดิม

หมายเหตุ
• การต้ังคาของการทํานํ้าแข็งจะกลับไปสูสถานะเดิมกอนหนา หลังจากเสร็จสิ้น

การทําความสะอาด

การทํานํ้าแข็งอัตโนมัติ
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คําอธิบาย

ประตูชองกดน้ําเปด
ประตูของตูเย็นเปด

ท่ีกดน้ํา

ถาด
แทงกจายน้ํา

เซนเซอร

เซนเซอรถูกซอนเอาไว

จากการมองเห็น ประตูชองกดน้ํา

ประตูชองกดน้ํา

• สัมผัสเซนเซอรเพ่ือเปดประตูชองกดนํ้า (ประตูชองกดนํ้าจะปดเองโดย
อัตโนมัติภายในเวลาไมก่ีนาที) 
หากตองการปดประตูชองกดนํ้า ใหสัมผัสเซนเซอรจนกวาจะเร่ิมมีเสียง

• เสียงเตือนประตูชองกดนํ้าจะดังข้ึนกอนที่จะปด 
(สามารถยกเลิกเสียงเตือนดวยโหมด “ปดเสียงเตือนประตู”) 

• สัมผัสเซนเซอรหรือเปดประตูตูเย็นหรือประตูชองแชแข็ง (ดานซาย) 
เพอยืดเวลาเปดของประตูชองกดนํ้า

หากมีวัตถุหรือมือของคุณติดอยูท่ีประตูชองกดน้ําในขณะท่ีประตูกําลังหมุนอยู
• ประตูชองกดนํ้าก็จะหยุดหมุนกลางคัน 

(ประตูชองกดนํ้าดมจะปดเองโดยอัตโนมัติภายในเวลาไมนาน สัมผัสเซนเซอร

เพอเปดประตูชองกดนํ้าดมอีกคร้ัง)

หากการเคลอนท่ีของประตูชองกดน้ําดมหยุดเพราะเกิดเหตุไฟฟาขัดของ

• ประตูชองกดนํ้าดื่มจะปดเองโดยอัตโนมัติหลังจากไฟฟากลับมาใชงานเปนปกติ

คําเตือน
• อยาฝนเปดประตูชองกดน้ําดวยตัวเอง
• อยาสัมผัสกับประตูชองกดน้ําเม่ือกําลังหมุน

การล็อกประตูชองกดน้ําดม

ใชโหมดนี้เพอปองกันไมใหเปดใชงานชองกดนํ้าโดยไมไดตั้งใจจากเด็กหรือสิ่งอนๆ 
(อาน “การต้ังคาเพ่ิมเติม”)

วิธีการใชงาน

กอนการใชงาน
ถอดแทงกนํ้าออกมาและลางทําความสะอาด

(อาน “การทําความสะอาดแทงกชองกดนํ้าดม” เก่ียวกับวิธีการถอดออก)

ข้ันตอน
1 เติมนํ้าลงในแทงกนํ้าของชองกดน้ําดม

คําเตือน

เติมดวยน้ําดมเทานั้น

นํ้าดม

ฝาปด

แทงกจายน้ํา

เสนจํากัดปริมาณนํ้า

(4.0 ล.)

1 2

3

หมายเหตุ
• ใหแนใจวาไดติดตั้งแทงกของชองกดนํ้าแลวกอนที่จะเติมนํ้า
• ใหแนใจวาไดปดฝาเรียบรอยแลว มิฉะน้ัน อาจทําใหนํ้าหกเม่ือเปดหรือปดประตู
• หามใชนํ้าชนิดอื่นนอกจากนํ้าดื่มเทานั้น หากมีการใชนํ้าชนิดอื่น เชน นํ้าผลไม
อาจทําใหการทํางานลมเหลวได

• อุณหภูมิจํากัดของนํ้าอยูที่ 50°C

2 กดน้ําลงในแกว

1  สัมผัสเซนเซอรเพอเปดประตูชองกดนํ้า 
2  ใชแกวน้ําดันที่กดนํ้า (นํ้าจะเทลงมา) 

3  ดึงแกวน้ําออก (หยุดการจายนํ้า) 

4  สัมผัสเซนเซอรเพอปดประตูชองกดนํ้าดม

จนกวาเสียงจะดังข้ึน 
(ประตูชองกดนํ้าดมจะปดเอง
โดยอัตโนมัติถึงแมวาจะไมได

สัมผัสกับเซนเซอร)

หมายเหตุ
• ถือแกวไวขางใตที่กดนํ้าเปนเวลา 2-3 วินาทีหลังจากการใชงานเพ่ือรองรับ
หยดนํ้า บางคร้ังอาจมีนํ้าหยดลงมาหลังจากใชงานชองกดนํ้า 

(นํ้าอาจจะหยดลงมามาก โดยเฉพาะหลังจากที่ไดเติมนํ้าลงในแทงกวางเปลา

ของชองกดนํ้า)
• เพ่ือสุขอนามัยที่ดี ใหเติมนํ้าลงในแทงกนํ้าดื่มหนึ่งคร้ังตอสัปดาห 
ดันหัวโยกและปลอยใหนํ้าในแทงกไหลออกมาใหหมด

• เทนํ้าในถาดท้ิงเปนประจํา มิฉะน้ัน นํ้าอาจจะลนออกมาได

• หากไมไดใชงานชองกดนํ้าเปนระยะเวลานาน ใหทาํ

ความสะอาดแทงกนํ้าดมอยางทั่วถึงและปลอย
ใหแหงสนิทและใสกลับเขาไปยังตําแหนงเดิม

• หามวางแกวหรือวัตถุใดๆ บนถาด

ชองกดน้ําดม < เฉพาะรุน SJ-FX800GPW >

   

1

1

2

3
ท่ีกดน้ํา

ประตูชองกดน้ํา

เซนเซอร

ถาด
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ภาษาไทย

การทําความสะอาดแทงกนํ้าดม

นําแทงกนํ้าดมออกมาประมาณเดือนละครั้งและลางดวยน้ําสะอาด

1 เทน้ําจากแทงกนํ้าดมใหวางเปลา
ดันที่กดน้ําและปลอยใหนํ้าในแทงกไหลออกมาใหหมด

2 ถอดแทงกนํ้าดมออกมาจากประตูของตูเย็น
1 ปลดสลักท้ังสองดาน

2 ยกแทงกนํ้าดมขึ้นเพอถอดออก

2

1

1

แทงกนํ้าด่ืม

สลัก

3 ถอดช้ินสวนของแทงกนํ้าดม
1 ถอดฝาปดออก
2 ถอดฝาครอบออก (สลัก : 5 ช้ิน)
3 ถอดทอของแทงกและหัวจายนํ้าออก

4 ถอดช้ินสวนของหัวจายนํ้า
    

ฝาครอบ
2

2

3

4

3

2

2

2สลัก

สลัก
แหวนยาง

ทอของแทงก

หัวจายน้ํา
ของแทงก

1

หลังจากการทําความสะอาด

1 ประกอบช้ินสวนของแทงกนํ้าดม
(ยอนกลับข้ันตอนเพอถอดแยกช้ินสวน) 

ใหแนใจวาช้ินสวนแตละสวนประกอบติดกันแนนหนา 

มิฉะน้ันอาจทําใหนํ้าร่ัวซึมได

ประกอบช้ินสวนของหัวจายน้ํา

1 2 3

2 ติดต้ังแทงกนํ้าดม
สอดแทงกนํ้าดมเขาไปจนสุดและใหแนใจวาไดยึดสลักเอาไว

เพอทําการติดตั้ง

ตองติดต้ังและใชงานแทงกนํ้าด่ืม
มิฉะนั้น อาจมีหยดน้ํากอตัวดานใน ของตูเย็น

แทงกนํ้าดม

1
2

2

3

2

3

ตะขอเก่ียวของแทงก
นํ้าดม

สอดตะขอลงบน
สวนท่ีนูนออกมาของ
ประตู

หมุนสลักไปดานหลัง

สวนท่ีนูนออกมาของประตู

สลัก

3

หมายเหตุ
• เมื่อมีความช้ืนสูง อาจกอใหเกิดหยดนํ้ากอตัวบนทอของแทงกและหัวจายนํ้า
• ใหแนใจวาไมไดทําแหวนยางสูญหายในขณะที่กําลังถอดแยกช้ินสวนของ

แทงกนํ้าดม

ชองกดน้ําดม
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ภาษาไทย

กอนติดตอขอรับบริการจากศูนยบริการชารป กรุณาตรวจสอบดังตอไปนี้

ปญหาท่ัวไป

ปญหา การแกไข / สถานการณ

เมอสัมผัสภายนอกตูเย็นแลว

รูสึกรอน

เปนเรองปกติ ดานขางทั้งสองของตูเย็นจะรอน เนองจากซอนแผงระบายความรอนไวเพอปองกันไอนํ้าเกาะรอบตูเย็น

พ้ืนที่รอบๆ มือจับประตูและประตู

ชองกดนํ้า

<เฉพาะรุน SJ-FX800GPW> 

จะมีความรอนเมอสัมผัสโดน

เปนเรองปกติ 

ตัวทําความรอนอยูขางในประตูเพอปองกันไมใหหยดนํ้ากอตัว

เมอตูเย็นมีเสียงดังเกิดข้ึน ถือวาตูเย็นปกติหากตูเย็นมีเสียงดังตอไปนี้

• เสียงดังที่เกิดจากการเร่ิมทํางานของคอมเพรสเซอร 

-- เสียงน้ันจะเบาลง เมอคอมเพรสเซอรทํางานไดสักครูหนึ่ง

• เสียงของคอมเพรสเซอรจะดังวันละหนึ่งคร้ัง 

-- เสียงการทํางานดังข้ึนทันทีหลังจากการทํางานของระบบละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ

• เสียงที่เกิดข้ึนจากการไหลเวียนของนํ้ายา (เสียงนํ้าไหล) 
-- เสียงจากการไหลเวียนของนํ้ายาทําความเย็นในทอ (เสียงอาจดังข้ึนเปนระยะๆ)

• เสียงคลายกับเสียงแตกราวหรือเสียงลั่นเอี๊ยด
-- เสียงที่เกิดจากการขยายตัวและหดตัวของผนังดานในและช้ินสวนภายในตูเย็นในระหวางการทําความเย็น

เกิดนํ้าแข็งหรือหยดนํ้าดานใน
หรือดานนอกตูเย็น

อาจเกิดข้ึนจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ใหใชผาเปยกเช็ดเกล็ดนํ้าแข็งและใชผาแหงเช็ดหยดนํ้า
• เมื่ออุณหภูมิภายนอกมีความช้ืนสูง
• เมื่อเปดและปดตูเย็นบอยๆ
• เมื่อแชอาหารที่มีนํ้าเปนสวนประกอบปริมาณมาก (ควรหอหุมอาหารไวกอนแชในตูเย็น)

อาหารในชองแชเย็น เย็นจัดจน

แข็ง

• ตูเย็นทํางานโดยตั้งอุณหภูมิชองแชเย็นไวที่ 0°C เปนเวลานานหรือไม 
-- เปล่ียนการควบคุมอุณหภูมิเปน 3°C หรือสูงกวา

• ชองแชแข็งทํางานโดยตั้งอุณหภูมิไวที่ -21°C เปนเวลานานหรือไม 

-- เปล่ียนการควบคุมอุณหภูมิเปน -18°C หรือสูงกวา

• หากอุณหภูมิโดยรอบตํ่า อาหารอาจกลายเปนนํ้าแข็งไดแมวาจะตั้งคาชองแชเย็นไวที่ 6°C ก็ตาม

กล่ินไมพึงประสงคในชองแช • ควรหอหุมอาหารที่มีกล่ินแรงใหมิดชิดกอนนําไปแช

• ชุดกําจัดกล่ินไมสามารถดูดกล่ินไดทั้งหมด

เสียงเตอืนประตูไมหยุดสงเสียง • เสียงเตือนดังกลาวจะหยุดลงหลังจากปดประตูแลว

แผงควบคุมไมทํางาน อาจเกิดข้ึนจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้

• แผงควบคุมหรือนิ้วมือเปอนหยดนํ้า นํ้ามัน หรือสิ่งอื่นๆ
• เมื่อสัมผัสแผงควบคุมดวยมือที่สวมถุงมือ นิ้วมือที่ติดพลาสเตอรปดแผล เล็บมือหรือวัตถุอื่นๆ
• มีสติกเกอรหรือเทปแปะอยูบนปุมสัมผัส

• ตําแหนงที่สัมผัสหางจากปุมสัมผัสเล็กนอย

• เวลาเปดทํางานไมเพียงพอสําหรับปุมสัมผัส

คําแนะนํากอนติดตอขอรับบริการจากศูนยบริการชารป
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การทํานํ้าแข็ง

ปญหา การแกไข / สถานการณ

ตัวทํานํ้าแข็งไมทํางาน • มีนํ้าอยูในแทงกนํ้าหรือไม

• ติดตั้งแทงกนํ้าแนนหนาหรือไม

• มีที่ตักน้ําแข็งหรืออาหารอยูในกลองใสนํ้าแข็งหรือไม

• ปดโหมดทํานํ้าแข็งอยูหรือไม

• กอนนํ้าแข็งรวมกันอยูดานหลังกลองใสนํ้าแข็งหรือไม

(เกล่ียนํ้าแข็งใหสมํ่าเสมอกัน)

• ลองใชโหมดทําความสะอาดถาดนํ้าแข็ง หากการทําความสะอาดถาดนํ้า

แข็งทํางานปกติ ใหรออีกหน่ึงวัน ก็จะเร่ิมการทํานํ้าแข็งอีกคร้ัง 

ใชเวลานานในการทํานํ้าแข็ง

กอน

• เกิดข้ึนหลังจากรีสตารทการทํานํ้าแข็งหรือไม

• เกิดข้ึนหลังจากที่ไดเติมนํ้าดื่มลงไปในแทงกนํ้าหรือไม

นํ้าแข็งกอนเล็ก กลมและจับตัว

ติดกัน 

นํ้าแข็งมีสวนท่ีนูนออกมา มีรูอยู

บนนํ้าแข็งกอน

• หากในแทงกนํ้ามีระดับนํ้าไมมาก ขนาดของนํ้าแข็งกอนอาจจะเล็กกวาปกติ

• หากเก็บนํ้าแข็งไวเปนเวลานาน กอนนํ้าแข็งอาจจะมีขนาดเล็กลง กลมและจับตัวเปนกอนเดียวกัน

• สวนท่ีนูนออกมาจากนํ้าแข็งเปนเพราะรอยตัดบนถาดทํานํ้าแข็ง

• รูบนกอนนํ้าแข็งเกิดจากฟองนํ้าในนํ้าแข็งที่อาจรวมตัวกันและกอตัวเปนรูใหญ

นํ้าแข็งมีกล่ิน • นํ้าในแทงกนํ้าเกาหรือมีกล่ินติดอยูหรือไม
• มีนํ้ายาทําความสะอาดที่ใชทําความสะอาดแทงกนํ้าหลงเหลืออยูหรือไม
• หากปลอยนํ้าแข็งกอนทิ้งไวเปนเวลานาน อาจมีกล่ินติดนํ้าแข็ง

ไมมีนํ้าหรือนํ้าแข็งกอนเทลง
มาแมวาจะใชงาน “ทําความ
สะอาดถาดทํานํ้าแข็ง” แลว

• ในกลองใสนํ้าแข็งมีนํ้าแข็งอยูเต็มหรือไม มีที่ตักน้ําแข็งหรือสิ่งอื่นอยูในกลองใสนํ้าแข็งหรือไม 
(เทส่ิงที่อยูในกลองใสนํ้าแข็งออกใหหมด)

• มีนํ้าอยูในแทงกนํ้าหรือไม

ชองกดน้ําดม < เฉพาะรุน SJ-FX800GPW >

ปญหา การแกไข / สถานการณ

ไมมีนํ้าไหลออกมา • ติดตั้งแทงกนํ้าดื่มแนนหนาหรือไม

• มีนํ้าอยูในแทงกนํ้าดื่มหรือไม

ประตูชองกดนํ้าไมเปดออกมา • ไดล็อกประตูชองกดนํ้าเอาไวหรือไม

มีนํ้าหลงเหลืออยูในถาด • อาจมีนํ้าไหลออกมาจากชองกดนํ้าดื่มหรือทอภายใน ซ่ึงเปนเร่ืองปกติ เทนํ้าทิ้ง

หากทานยังตองการขอรับบริการ

• กรุณาติดตอศูนยบริการชารปใกลบานทาน

คําแนะนํากอนติดตอขอรับบริการจากศูนยบริการชารป

 
คันโยกตรวจจับ

การตรวจจับนํ้าแข็ง

เต็มกลอง
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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 
benefit 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 specefied on the rating plate.
The refrigerator is fully functional at the ambient temperature range of the indicated 
climate class. If the refrigerator is used at colder temperatures, the refrigerator will 
not be damaged up to a temperature of +5°C. 

• The refrigerator should not be subjected to temperatures of -10°C or below for a 
long period of time.

Warning

Refrigerant
This refrigerator contains flammable 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 flammable sprays, such as spray paint near 

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

the refrigerator.
■ In the case of failure of the refrigeration system, do not 

touch the wall socket ans use open flames.
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 fire.
■ 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 
portable power supplies at the rear of the refrigerator.

■ Connect the power plug into the wall socket firmly 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 wire which is installed at the rear of 
the product 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.

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 fire accident.

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

■ 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 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 flatly and firmly on 
the floor.

In use
■ Do not store volatile and ammable 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 fire, electric shock or injury.

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

■ Do not touch the machinery parts (upper section of 
the ice storage box) of the automatic ice maker. Bodily 
injury may occur as result when the ice tray turns.

■ Do not hit the glass doors hard. 
(Only for SJ-FX800GPW) 
Otherwise, they may break and cause physical injury.

■ Do not touch the dispenser door when it is rotating. 
If you catch your fingers in the door, it may cause injury. 
(Only for SJ-FX800GPW)

■ This appliance can be used by children aged from 8 
years or above and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe 
way or understanding the hazards involved. Children 
shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be done by children without 
supervision.
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Care and Cleaning
■ 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.

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.

Disposal
■ Ensure that the refrigerator presents no danger to 

children while being stored until disposal. (e.g. remove 
the magnetic door seals to prevent child entrapment.) 

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

Warning

Transportation
■ When you install or move your refrigerator, use curing 

mat to protect the floor from being damaged. 
■ Carry the refrigerator by holding the handles located on 

the rear and bottom side. If you lift up the refrigerator 
improperly, it may cause injury.

rear bottom

In use
■ Do not touch food or metal containers in the freezer 

compartment with wet hands. This may cause frostbite. 
It is exactly the same when multi temperature room is 
set at -8°C or -18°C. 

■ Do not place bottled drinks and cans in the freezer 
compartment. It is exactly the same when multi 
temperature room is set at -8°C or -18°C. 

■ 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 fingers 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.

Safety information
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1 Keep adequate ventilation space around the 
refrigerator.
• The picture shows the minimum required space 

for installing the refrigerator. The measurement 
condition of energy consumption is conducted 
under a different space dimension.

90mm

60mm 50mm

1028mm 846mm

• 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 above, it may cause 
temperature rise in the unit, loud noise and failure.

Overall space required in use

SJ-FX800GPW SJ-FX850TP2
a 1440mm 1432mm
b 1330mm 1330mm

a

b

2 Use the two front the adjustable feet to place the 
refrigerator flatly and firmly on the floor.

Adjustable foot

3 Use the adjustable feet when right and left doors are 
not properly aligned.

When the left door are 
raised.

Lower the 
foot at right 
side. 

Lower the 
foot at left 
side.

When the right door are 
raised. 

• Turn the adjustable feet until the opposite foot is 
slightly off from the ground.

4 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.

• Do not push the refrigerator against the wall. The wall 
surrounding the refrigerator may get dirty or discolored 
because of the air flow caused by heat radiation.

Four 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.

Installation Free standing type

Casters
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1. Door pocket
SJ-FX800GP W:  5 pcs
SJ-FX850TP2:  6 pcs

2. Refrigerator shelf
SJ-FX800GP W:  1 pc
SJ-FX850TP2:  2 pcs

3. 9 way shelf (See the next page.)
< Only for SJ-FX800GPW >

4. Fixed shelf
5. Vegetable case

Moisture cover is installed on the right side only. 
This cover works for storing food with high-moisture 
freshly.

Moisture cover (Unremovable)
Vegetable caseFixed shelf

6 Egg holder
7. Fresh case
8. Water tank (Ice maker)
9. Dispenser tank < Only for SJ-FX800GPW >

10. Case

Description

11. Stainless steel tray
12. Ice storage box

To prevent damage to the ice storage box, do not 
make ice in the ice storage box or pour oil into it.

13. Freezer case
14. Light
15. Plasmacluster indicator
16. 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 flow.

17. Control panel
18. Water dispenser < Only for SJ-FX800GPW >

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

1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13 in the picture above.
• Cooling performance is not influenced even if you use 

the refrigerator in the above situation.

Cover

SJ-FX850TP2

SJ-FX800GPW

1

1

8

6

1

5
7

9

12

13

10
11

2
1416

1514
14 144

3

 

18

17
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< Only for SJ-FX800GPW >

9 way shelf
• There are nine ways to use this shelf.

Tall food

Lift the front part 
of the shelf up 
and push it in.

Large food with depth

Bring the shelf 
up to the back.

• You can use the left side shelf in the same way. 

Note
• Do not take off only one side of the shelf from the 

partition.
Fixed partition becomes unstable and it may fall down.

• Do not apply weight on the fixed partition by leaning 
food, etc.
The shelf may not move correctly and it may fall down.

Fixed partition

• Do not place food only at the back side of the shelf, 
when the front shelf is pushed in. (Because the shelf 
may rotate)

• Do not use the shelf 
with the front shelf half-way 
on the rail. 
(It may fall down from the rail) 
Pull it out until it 
engages to the tab.

Door Alarm
• The door alarm sounds when the door* is left open.
• The door alarm sounds in 1 minute after opening the 

door and again after 1 minute (once in each case).
• If the door* is left open for approx. 3 minutes, the alarm 

sounds continuously.
• The alarm stops after closing all the door.

(* Only refrigerator door and left freezer door.)

Deodorizing unit
• Deodorizing catalyst is installed on the routes of cold air. 

No operation and cleaning are required.

Description

Rail
Tab
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• 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.

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 vegetable case 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 storage life of the food.

• Eggs should be stored in the egg holder.

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

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

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

an airtight container.

.

Fruits, Vegetables, 
Eggs

Fruits, 
Vegetables

Meat, Fish, 
Poultry etc.
Vegetables are improper 
in these cases. 
They may be frozen.

Freezer
• Freeze small quantities of food at a time in 

order to freeze them quickly.
• Food should be properly sealed or covered tightly. 
• Place food in the freezer evenly.
• Label bags or containers to keep an inventory of 

freezing food.

Multi temperature room
You can choose from four kinds of temperature 
zones. See “Multi temperature room” about how
to select the temperature zone.

Temperature zone Mode Storing food

Refrigerating Drinks, Daily dish 
Dessert etc.

Fresh Meat, Fish Daily 
product etc.

Soft freezing Meat, Fish etc.

Freezing Frozen food

Soft freezing
This mode is suitable for storing food without freezing 
solid. You may cut easily even if the food is big. 
If the food is hard to cut, leave it for five to fifteen minutes 
on a cooking board then try again. 
Please note that this mode is not designed for long-term 
storage of frozen food. 
Stored food should be used within 1 week.

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.

• Stored items should be packed or sealed with such as 
food containers or plastic wraps.

Advice for storing food
• Evenly place the food on the 

shelves to allow the cooling air 
to circulate efficiently.

• 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.

• Do not place food close to cold 
air inlet because the inside 
of the refrigerator may not be 
cooled enough.

Storing food

IN
OUT
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Icons
All modes are “OFF” by a default setting.
Main modes

Energy saving Vacation mode

Express Freezing Plasmacluster

Ice making Ice tray cleaning

Multi temperature room assisting modes

Express cool Extra cool

Defrost food Cool down

Additional settings
Water dispenser lock
< Only for SJ-FX800GPW >

Door alarm off

Sound off

Control panel lock

At the time of re-power distribution
• When there is a power failure during the operation of 

express freezing or ice tray cleaning, the operation is 
stopped.

• See “Multi temperature room” about the assisting mode. 
• The other settings are the same as before the power 

failure.

To light up the control panel
Press the enter key.

The control panel shows the preset temperature of each 
compartment and the operating icons. 
(All icons do not turn on because all modes are “OFF” by 
a default setting.)

< Standby display >
* The temperature is not indicated on the display while 

one of assisting modes in operation. Temperature 
display changes variously.

Note
• Press the keys with your bare hand to operate. 

Operation with wet hand is invalid.
• Operation is not accepted while the door* is opened. 

(*Only refrigerator door.)
• When there is no operation for 1 minute, the display 

automatically returns to the standby display. Thus if 
there is no operation for another 1 minute the display 
turns off.

• Every time you open the door*, the control panel lights 
up to show the current setting. 
(*Only refrigerator door and left freezer door.)

Control panel
Compartment select key Temperature rise sign

Will indicate the rise of inside 
temperature caused by power failure or 
some other malfunction. 
(See the next page)

Select key
Press to select ON/OFF of each mode or temperature setting.

Enter key
For entering the setting.

Temperature display
For indicating preset temperature or 
ON/OFF of each mode.
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Controlling temperature
• The refrigerator controls its temperature automatically. 

You can set the preset temperature as below.
• See “Multi temperature room” about the preset 

temperature of multi temperature room.

Refrigerator
• Default setting is 3°C.
• You can adjust between 0°C and 6°C in step of 1°C.

Procedure Display
1

Press enter key.
2

Select the 
compartment.

Current setting

The compartments change in the order shown as 
on the picture by pressing this key.

→ → →

3 Decrease Increase

Set the temperature
4

Press enter key.

Freezer
• Default setting is -18°C.
• You can adjust between -13°C and -21°C in step of 1°C.

Procedure Display
1

Press enter key.
2

Select the 
compartment.

Current setting

The compartments change in the order shown as 
on the picture by pressing this key.

→ → →

Main modes
3 Decrease

or

Increase

Set the temperature
4

Press enter key.

Advanced setting
• You can adjust the temperature in steps of 0.5°C in the 

following way at procedure 3.

E.g. Refrigerator
Procedure Display

3 Decrease Increase

Set the temperature.

Set the 
temperature 
again.

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

• The internal temperatures could be aff ected by such 
factors as the location of the refrigerator, ambient 
temperature and the frequency of door opening.

Note

Temperature rise sign
If the inside temperature becomes as follows, this sign 
lights up.
Refrigerator : more than 10°C
Freezer : more than -10°C
• Check the quality of food before you eat.
• This sign may light up at start of power supply.

This sign turns off by opening or closing the door of 
lighted compartment of compartment select key when 
this sign is ON.
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Energy saving
• Use this mode to switch the appliance to energy-saving 

operation.
How to operate

Procedure Display
1

Press enter key.
2

Press icon. Current setting
(This indication shows OFF.)

3

Press icon again. The setting is changed.
• ON / OFF switches in the order by pressing the 

icon.
4

Press enter key.

• While this mode is operating, the temperature inside 
of the refrigerator and freezer compartment becomes 
higher than the normal operation as follows. The 
displayed temperature is not be changed.

Under “Energy 
saving” mode

Freezer Refrigerator
Approx. 2°C plus Approx. 1°C plus

(When the temperature is set at F: -18°C, R: 3°C.)
• Cancel this mode if you feel the beverages are not 

cooled enough or ice making takes longer time.

Note
• The efficiency of power saving depends on the 

usage environment (controlling temperature, ambient 
temperature, frequency of opening the doors, amount of 
food).

Tips for saving energy

Vacation mode
• Use this mode when going on a trip or leaving the house 

for a long time.
• The temperature inside the refrigerator compartment is 

adjusted to approx. 10°C. 

How to operate
Procedure Display

1

Press enter key.
2

Press icon. Current setting
(This indication shows OFF.)

3

Press icon again. The setting is changed.
• ON / OFF switches in the order by pressing the 

icon.
4

Press enter key.

Note
• Food storage period in the refrigerator compartment 

becomes approx. 1/2-1/3 of normal operation. Use this 
mode only when there is no perishable food.

• Temperature of refrigerator compartment cannot be 
modified. (“10°C” is indicated on the display.)

< Standby display >

Main modes

• 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 efficiently.

• The amount of energy consumption of this model is 
measured as shown in the picture below.

300mm

90mm 50mm

300mm
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Express freezing
This mode is to freeze food quickly not to lose its flavor. 
Most moisture inside the food freeze between -1°C - -5°C. 
It is important to accelerate the freezing speed to reach 
-5°C for making high-quality frozen food.

How to operate
Procedure Display

1 Put the fooda
2

Press enter key.
3

Press icon. Current setting
(This indication shows OFF.)

4

Press icon again. The setting is changed.
• ON / OFF switches in the order by pressing the 

icon.
5

Press enter key.

Express Freezing ends automatically in approx 2~4 
hours (The icon turns off .)

Note
• Large food cannot be frozen in a single operation. 
• Express Freezing may require more than 4 hours when 

the operation overlaps with defrosting of the cooling 
unit. The operation starts after defrosting is completed. 

• Avoid opening the door as much as possible during 
operation of this mode.

• The operating sound may become louder than usual 
while this mode is ON but it is normal.

Tips for the best freezing
• Pack foods into freezer bags or put them in sealed 

containers to avoid freezer burn which is a dry spot on 
foods.
To help foods freeze faster, pack them in thin layers.

• Lay them flat into the freezer case under the ice storage 
box.

• If you wish to freeze large items, you may remove the 
freezer case.

Plasmacluster
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

How to operate
Procedure Display

1

Press enter key.
2

Press icon. Current setting
(This indication shows OFF.)

3

Press icon again. The setting is changed.
• ON / OFF switches in the order by pressing the 

icon.
4

Press enter key.

The indicator (blue) in 
the refrigerator turns on.

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 decomposes in the 
refrigerator.

Main modes
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Temperature zone
• Default setting is -18°C.
• See “Storing food” about suitable food for each 

temperature zone.

How to select
Procedure Display

1

Press enter key.
2

Select the 
compartment.

Current setting

The compartments change in the order shown as 
on the picture by pressing this key.

→ → →

3

or

Select 
temperature zone.

Temperature zones change in 
the order shown as below by 
pressing . (  :Reverse)

-8.0 0.0 3.0 -18.0

4

Press enter key.

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

• All temperature zones are unadjustable.
• When multi temperature room set at -18°C, its 

temperature varies depending on the setting of 
freezer. 

• The internal temperatures could be affected by such 
factors as the location of the refrigerator, ambient 
temperature and the frequency of door opening.

Note

Notes for multi temperature room

Assisting modes
• See the next page about operation procedure.
• All assisting modes end automatically. 

The temperature is set at 0°C or 3°C automatically.
(See the next page.)

• The mode of express cool, extra cool, defrost food and 
cool down can not be in operation at the same time.

Mode
Feature

Effect / Note

Express cool

This mode is to cool beverages or 
food quickly.

Extra cool

This mode is to cool beverages or 
food to ice-cold.
Food with high-moisture may freeze.

Defrost food

This mode is to defrost frozen 
food.
This mode is very convenient to 
defrost food slowly.
Make sure not to defrost perishable 
food completely to keep its flavor or 
nutrient.

Cool down

This mode is to cool down hot food
• When you want to cool down 

hightemperature fluid food, make 
sure to keep it tightly covered or use 
an airtight container.
Otherwise it may cause burn injury.

• Do not store the container which the 
temperature of its outer surface is 
60°C or higher. Multi temperature 
room case may become deformed 
by that heat.

Note
• Avoid opening the door as much as possible during the 

operation.
• All assisting modes stop in the event of a power failure. 

The temperature is set to the ending temperature of 
each mode after recovery from the power failure.

Multi temperature room
You can choose from four kinds of temperature zones. (3°C, 0°C, -8°C, -18°C).
This room has four different assisting modes.

• Move all food to other compartment when you want to 
use the assisting modes.

• Wait 30 minutes at least after changing temperature 
zone (-8°C or -18°C). The temperature of multi 
temperature room is not changed immediately.

• Do not put salt-containing food on the stainless tray 
directly. Stainless tray may rust.

• Food with strong smell should be wrapped or stored in 
airtight container tightly. Otherwise the strong smell may 
be spreading to other compartment.
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Express cool
Procedure Display

4

Press icon. Current setting
(This indication shows OFF.)

5

Press icon again. The setting is changed.
• ON / OFF switches in the order by pressing the icon.

6

Press enter key.

Operating time  *1 Approx. 60 minutes
Temperature setting inside   *2 
after completion of this mode 3°C

Extra cool
Procedure Display

4

Press icon. Current setting
(This indication shows OFF.)

5

Press icon again. The setting is changed.
• ON / OFF switches in the order by pressing the icon.

6

Press enter key.

Operating time  *1 Approx. 60 minutes
Temperature setting inside   *2 
after completion of this mode 0°C

Defrost food
Procedure Display

4

Press icon. Current setting
(This indication shows OFF.)

5

Press icon again. The setting is changed.
• ON / OFF switches in the order by pressing the icon.

6

Press enter key.

Operating time  *1 Approx. 6 hours
Temperature setting inside   *2 
after completion of this mode 3°C

Cool down
Procedure Display

4

Press icon. Current setting
(This indication shows OFF.)

5

Press icon again. The setting is changed.
• ON / OFF switches in the order by pressing the icon.

6

Press enter key.

Operating time  *1 Approx. 30~90 minutes
Temperature setting inside   *2 
after completion of this mode 3°C

Multi temperature room Assisting modes

*1. It takes longer time to complete when the operation overlaps with defrosting of the cooling unit because this mode 
starts after defrosting is completed. 

*2. The temperature setting after cancellation is the same.

To select mode

Press enter key.

1 Put the food. 2 3
Select multi temperature room.

Move to procedure 4 
of each mode.

Assisting mode icons turn on.
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< Only for SJ-FX800GPW >
Water dispenser lock

• Use this mode to prevent the water dispenser from 
being used unintentionally by children or others.

Procedure Display
3

or

Select icon.

4

Press enter key. Current setting

5

or

• ON / OFF switches in the order by pressing select 
key.

6

Press enter key to set mode ON.

Door alarm off
• Use this mode to switch the door alarm to OFF.
• Use this mode to switch the dispenser door alarm to 

OFF.
Procedure Display

3

or

Select icon.

4

Press enter key. Current setting

5

or

ON / OFF switches in the order by pressing select 
key.

6

Press enter key to set mode ON.

Sound off
• Use this mode to switch the sound of control panel and 

the ending sound of ice tray cleaning to “OFF”.
Procedure Display

3

or

Select icon.

4

Press enter key. Current setting

5

or

• ON / OFF switches in the order by pressing select 
key.

6

Press enter key to set mode ON.

Additional settings

 

To select mode
Applicable modes

Press enter key.

1 2

Hold enter key and press select 
key until the buzzer sounds.

:The icons change in the order 
shown above by pressing

 (    : Reverse)

Select icon flashes.

Water dispenser lock
<Only for SJ-FX800GPW>
Door alarm off mode

Sound off mode
Control panel lock
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Control panel lock
• Use this mode to prevent the control panel from being 

used unintentionally by children or others.

Procedure Display
3

or

Select icon.

4

Press enter key. Current setting

5

or

• ON / OFF switches in the order by pressing select 
key.

6

Press enter key to set mode ON.

How to cancel control panel lock
Procedure Display

1

Touch enter key for 3 seconds or more.

2

or

Select OFF.

3

Press enter key to set mode OFF.

Additional settings
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Description

Water tank
Capacity : Approx. 1.8 L
Upper limit temperature 
of water : 60°C.

Ice tray
Ice tray is located at 
the upper section in the 
back. 
(Unremovable)

Ice storage box
When you pull the ice 
storage box, it leans 
slightly and ice cubes 
come to the front part of 
the box. 
Stored ice cube volume 
(Maximum) 
Normal size ice 
: Approx. 232 pcs. 
Large size ice 
: Approx. 112 pcs.

Shovel
Noise-prevention sheet
To turn down the dropping sound of ice cubes.
Do not throw away this sheet.

How ice cubes are made

Water supply

• Water is sent from the 
water tank to the ice tray.

Ice making

• Ice cubes are made. 
(8 pieces at one time)

• The number of ice cubes 
per cycle may sometimes 
change.

Releasing

• Ice tray rotates to release 
the ice cubes and returns 
to “Water supply”.

• The ice tray doesn’t 
rotates when the ice 
storage box is full.

Water tank

<Refrigerator>

<Freezer>

Ice tray
Detection 
lever
Ice storage 
box

Pump
Pipe

Detection lever
The volume of ice cubes 
are checked periodically 
by this lever.

 

The volume of ice cubes may 
decrease if they are not smoothed.

Detection 
lever
Full volume

(About half the volume)

Ice making
You can choose 2 sizes as shown below.

Mode Icon Required time for 
each ice making

Normal ice Approx. 2 hours

Large ice Approx. 3.5 hours

Note
• The ice making time as shown above is only a rough 

indication at the ambient temperature of 30°C, 
temperature adjustment set to the initial setting 
(refrigerator : 3°C, freezer : -18°C), Energy saving 
turned off and with no opening or closing of the doors.

How to operate
• All the ice making modes are OFF(- - -) by a default 

setting.

Procedure Display
1

Press enter key.
2

Press icon. Current setting
(This indication shows OFF.)

3

Press icon again. The setting is 
changed.

Current setting
(This indication 
shows normal ice.)

• The size of ice cube switches in the order by 
pressing the icon.

→ → 

4

Press enter key.

Automatic ice maker
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How to use

Before using
• Wash the water tank and the ice storage box.
• Use ice tray cleaning mode to clean the ice tray and the 

pipe. (There may be odor or dirt within the automatic ice 
maker.)

Procedure
1 Pour water into the water tank, and set the water 

tank.

Warning
Fill with potable water only.

Potable water

Limit line of 
water

1
3

5

2
4

Note
• Step 3 : Do not use other than potable water. (juice, 

tea, soda and sports drink etc.) They may dirty 
the inside of the ice maker and lead to break 
down. 

• Step 5 : Do not tilt the water tank. Otherwise, water 
may spill when you carry it.

• Step 5 : Insert the water tank securely. Ice cubes are 
not be made unless the tank is inserted fully.

Ice cubes are made automatically.

2 Take out ice cubes.
• 2 types of ice cube are made at the same time.

Cube Multifaceted 
shape

• Ice cubes piled up at the back of the ice storage box. 
Spread them out to the front part to make more ice 
cubes.

How to assemble or disassemble water tank

Latch
1 2

Latch

• The picture above shows how to assemble the tank. 
Disassembly is in an opposite way.

Note
• It takes approximately 24 hours to make the first set of 

ice cubes.
• For hygienic reasons, refill the water once a week even 

if water remains in the tank.
• Remove the water tank approximately once a week and 

wash it with water.
• When you leave the tank empty, it may sometimes 

make a groaning noise but this is normal.
• Do not place the shovel or food on top of the ice cubes. 

This may cause the automatic ice maker to malfunction 
(damage of the detection lever, etc.) or the case not 
being able to be pulled out. Set the shovel at the 
designated location.

Detection lever

Shovel Shovel

• Large size ice may not be made when the water level of 
the water tank is low even if large ice mode is selected.

White in ice cubes and floating substance
• The minerals contained in water may solidify and whiten 

as water freezes. Minerals turn into a state which is 
insoluble once it freezes, so melting the ice cubes will 
leave only white floating substance, but this is normal.

• This is more likely to happen when you use hard water 
(e.g. The hardness of the water is 100 mg/L or more).

Ice making takes longer when:
• The room temperature is high.
• Less cooling operation, e.g. in winter.
• Many food products are stored.
• Refrigerator is defrosting of the cooling unit.
• The door is frequently opened.
• When you restart the ice making operation.
• Energy saving mode is in operation.

Ice making right after changing the mode
• The batch of ice cubes made right after changing the 

operating mode does not reflect the change in size. This 
is because there are still half-made ice cubes left in the 
ice tray when switching to the changed mode. Ice cubes 
of the 2nd batch or later reflects the mode change.

Protrusions of ice cubes:
There are some slits in the ice tray.
• Therefore, the ice cubes have protrusions that caused 

by these slits.
• The protrusions may be pointed. Be careful when 

putting the ice cube directly in your mouth.

Ice tray

Protrusion

Slit

Automatic ice maker
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Canceling Ice making
• Use this mode during night time or winter time.
• You can use the ice storage box as a freezer case.

How to operate
Procedure Display

1

Press enter key.
2

Press icon. Current setting
(This indication shows 
Normal ice is ON.)

3

Press icon again.

Press icon again. The setting is changed.
• The size of ice cube switches in the order by 

pressing the icon.

→ → 

4

Press enter key.
5 Empty the water tank.

Dry it thoroughly and set into the original position.

Empty

After canceling the ice making
• Even after canceling the ice making mode, the ice tray 

and the detection lever operates because the ice maker 
conducts the ice releasing once.

• Wait 5 hours after canceling the ice making to put food 
in the ice storage box.

To start operation again
• Refer to “Ice making”.

Ice tray cleaning
• This mode is for cleaning the ice tray and the pipe.
• When use this mode : Before making ice for the first 

time or when the refrigerator has not been used for a 
long time.

• The water is supplied from the water tank to the ice tray 
forcibly.

• The water discharge amount at one cleaning will be 
100mL.
However, when large ice mode is set as on, the water 
discharge will be 230mL.

Preparation
• Pour water into the water tank and set it.
• Empty the ice storage box.

How to operate
Procedure Display

1

Press enter key.
2

Press icon. Current setting
(This indication shows OFF.)

3

Press icon again. The setting is changed.
• ON/ OFF switches in the order by pressing the icon.

4

Press enter key. (Ice tray cleaning starts.)
• It takes approximately 40 sec.

Do not pull out the ice storage box during the 
operation.

→ 

→ 

Cleaning in 
progress

Finish

5 Follow steps 3 to 4 again.
6 Press enter key to complete. Empty the water in 

the ice storage box. 
Dry it thoroughly and set it into the original position.

Note
• The setting of ice making returns to previous state after 

the cleaning is completed once.

Automatic ice maker
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Description
Dispenser door 
open

Refrigerator door open

Lever

Tray
Dispenser tank

Sensor
The sensor is 
hidden from view. Dispenser door

Dispenser door
• Touch the sensor to open the dispenser door.

(The dispenser door closes antomatically in a few 
minutes.)
When you want to close the dispenser door, touch the 
sensor until the sound starts.

• The dispenser door alarm sounds before closing.
(You can cancel the alarm by “Door alarm OFF” mode.) 

• Touch the sensor or open the refrigerator door or freezer 
door (left) to prolong the opening time of the dispenser 
door.

If objects or your hand is caught in the dispenser 
door while the dispenser door is rotating.
• The dispenser door stops halfway. 

(The dispenser door closes automatically after a while. 
Touch the sensor to open the dispenser door again.)

If the motion of the dispenser door stops because of 
a power failure.
• The dispenser door closes automatically after recovery 

from power failure.

Warning
• Do not open the dispenser door forcibly.
• Do not touch the dispenser door when it is 

rotating.

Locking the dispenser door
Use this mode to prevent the water dispenser from being 
used unintentionally by children or others. 
(See “Additional settings”.)

How to use

Before using
Remove the dispenser tank and wash it.
(See “Cleaning the dispenser tank” about how to remove it.)

Procedure
1 Pour the water into the dispenser tank.

Warning
Fill with potable water only.

Potable water

Cap
Dispenser tank

Limit line of water
(4.0 L)

1 2

3

Note
• Make sure to install the dispenser tank before pouring 

water.
• Make sure to close the cap. Otherwise, water may spill 

when the door is opened or closed.
• Do not use other than potable water. If other liquid such 

as juice is used, it may cause a failure.
• Upper limit temperature of the water is 50°C.

2 Pour water into a glass.
1 Touch the sensor to open the 

dispenser door. 
2 Push the lever with the glass. 

(Water is poured.) 
3 Pull the glass. 

(Water is stopped.) 
4 Touch the sensor to close 

the dispenser door until the 
sound starts. 
(The dispenser door closes
automatically even if you do 
not touch the sensor.)

Note
• Hold your glass beneath the dispenser for a few 

seconds after use, to catch all the dripping. Some 
dripping may come down after using the dispenser. 
(Dripping may increase especially after refilling water to 
the empty dispenser tank.)

• For hygienic reasons, refill the water in 
the dispenser tank approximately once a 
week. Push the lever and let out all water 
in the dispenser tank.

• Throw away the water in the tray 
frequently. Otherwise water may overflow.

• If the water dispenser is not used for an 
extended period of time, clean and dry the 
dispenser tank thoroughly and attach it to 
the original position.

• Do not put a glass or objects on the tray.

Water dispenser < Only for SJ-FX800GPW >

   

1

1

2

3
Lever

Dispenser door

Sensor

Tray
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Cleaning the dispenser tank
Remove the dispenser tank approximately once a month 
and wash it with water.

1 Empty the dispenser tank
Push the lever and let out all water in the 
dispenser tank.

2 Remove the dispenser tank from the door
1 Take the both latches off .
2 Lift the dispenser tank up to remove.

2

1

1

Dispenser tank

Latch

3 Disassemble the dispenser tank
1 Remove the cap.
2 Remove the cover. (Latches : 5 pieces)
3 Remove the tank pipe and the tank nozzle.
4 Disassemble the tank nozzle.

    

Cover
2

2

3

4

3

2

2

2Latch

Latch
Packing

Tank pipe

Tank nozzle

1

After cleaning
1 Assemble the dispenser tank

(Reverse procedure to disassemble.) 
Ensure that each parts are attached firmly. 
Otherwise it may cause water leakage.

Assemble the tank nozzle

1 2 3

2 Install the dispenser tank
Insert the dispenser tank fully and make sure to 
fasten the latches to install.

The dispenser tank must be installed to use
Otherwise dew condensation may form on the 
inside of the refrigerator

Dispenser tank

1
2

2

3

2

3

Hook of the 
dispenser tank

Put the 
hook on the 
protrusion of 
the door.

Tilt the latch 
back

Protrusions of 
the door

Latch

3

Note
• When humidity is high, dew condensation may occur on 

tank pipe and tank nozzle.
• Make sure not to lose the packing when you 

disassemble the tank.

Water dispenser
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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
• 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.

• 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.

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

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

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

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

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

• The shaded parts in the picture below are unremovable.

Unremovable
<Only for SJ-FX800GPW>

Unremovable

Switching off your 
refrigerator

If the refrigerator needs to be switched off for an 
extended period, the following steps should be taken to 
reduce the growth of mold:
1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Keep all the doors open slightly for a few days to dry.

Defrosting of the cooling unit
Defrosting is automatically operated by a unique energy 
saving system.

When the compartment light 
is blown

Contact the service agent approved by SHARP to replace 
the light. The light is not to be replaced other than by 
qualified service personnel.

Care and cleaning
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Before calling for service, check the following points.

General problems

Problem Solution / Situation

The outside of the cabinet 
is hot when touched

It is normal. This is because of the hot pipe is in the cabinet in order to prevent dew 
generation.

The area around the door 
handle and dispenser door 
<Only for SJ-FX800GPW> 
are hot when touched.

It is normal. 
The heater to prevent dew generation is inside the door.

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 owing uid (gurgling sound, zzing 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.

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 food containing plenty of moisture are stored. (Wrapping is required.)

The food in the refrigerator 
compartment are frozen.

• Is the refrigerator temperature control set at 0°C for a long time? 
-- Change the temperature control to 3°C or warmer.

• Is the freezer temperature control set at -21°C for a long time? 
-- Change the temperature control to -18°C or warmer.

• If ambient temperature is low, food may freeze even if the refrigerator compartment is 
set at 6°C.

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

Door alarm does not stop. The alarm stops after close the door.

The control panel does not 
work.

This may occur in one of the following cases.
• The panel or your finger is soiled with dripping, oil and etc.
• When you touch the panel with gloved hand, adhesive bandage on your finger, nail or 

objects.
• Sticker or tape is affixed on the keys.
• Touch position is slightly off from the keys.
• Operate time is not enough for the keys to work.

Before you call for service
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Ice making
Problem Solution / Situation

Ice maker does not work. • Is water in the water tank?
• Is the water tank securely set?
• Is the shovel or food in the ice storage box?
• Are all ice making modes “OFF”?
• Are the ice cubes piled up at the back of the ice 

storage box? (Spread out the ice cubes evenly.)
• Try the ice tray cleaning. If the ice tray cleaning 

works properly, wait for one day. Ice making 
starts again.

It takes time to make ice 
cubes.

• Is it right after restarting ice making?
• Is it right after refilling the tank with potable water?

Ice cubes are small, 
rounded or connected. Ice 
cubes have protrusions. 
There are some holes in 
ice cubes.

• If the water level of the water tank is low, the size of ice cube may become smaller than 
usual.

• If you store ice cubes for a long time, they may become smaller, rounded, lumped 
together.

• The protrusions of the ice cubes are caused by the slits in the ice tray.
• The hole comes from air bubbles in ice cubes which may be lumped together and form 

bigger holes.

Ice cubes have some odor • Is the water in the water tank old or with some odor?
• Is there remaining detergent or bleach in the water tank used for cleaning the water 

tank?
• If the ice cubes leave for a long time, odors may spreading to the ice cubes.

No water or ice cubes 
drop even when using “Ice 
tray cleaning”.

• Is the ice storage box full with ice cubes? Is there the shovel or other thing in the ice 
storage box? (Empty the ice storage box.)

• Is water in the water tank?

Water dispenser   < Only for SJ-FX800GPW >

Problem Solution / Situation

No water comes out. • Is dispenser tank securely attached?
• Is water in dispenser tank?

Dispenser door does 
not open.

• Is water dispenser door lock “ON”?

Water remains in the 
tray.

• Some water may come out of the water dispenser or inner pipe. It is normal. Throw away 
the water.

If you still require service

• Refer to your nearest service agent approved by SHARP.

Before you call for service

 
Detection 
lever

Detection of 
full volume
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ขอมูลจําเพาะ / Specification
รุน/MODEL SJ-FX800GPW SJ-FX850TP2

แรงดันไฟฟา (โวลต)
Rate Voltage (V~)

220

ความถ่ี (เฮิรต)
Rate Frequency (Hz)

50

กําลังไฟฟาเขา (วัตต)
Power Input (W)

210

กาซเปาฉนวนความเย็นไวไฟ
Flammable Insulation Blowing Gas

CYCLO PENTANE (NON CFC 100%)

ชนิดของสารทําความเย็น
Refrigerant

R600a

ปริมาณของสารทําความเย็น (กรัม)
Mass of the Refrigerant (g)

75g

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

670 / 23.7 690 / 24.4

ขนาดภายนอก
Dimension (mm)

กวาง
Width

908

ลึก
Depth

796

สูง
Height

1850

นํ้าหนัก
Weight (kg)

125 114

* จากฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ของ กฟผ.
หมายเหตุ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลโดยมติองแจงใหทราบลวงหนา

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

Printed in Thailand
TINS-B993CBRZ
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