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Шановний покупцю!
Компанія DIGITAL Electronics Ltd., USA дякує Вам за придбання даного виробу 
і сподівається, що Ви отримаєте задоволення від його експлуатації. Цей виріб 
призначений для використання тільки в побутових умовах, не пов’язаних зі 
здійсненням підприємницької діяльності. 
Компанія DIGITAL Electronics Ltd., USA не несе відповідальності і не розповсюджує 
гарантійне обслуговування на виріб, недоліки якого виникли з причини порушення 
користувачем правил використання, транспортування, зберігання, дій третіх осіб, 
непереборної сили (пожежі, природної катастрофи тощо), потрапляння побутових 
комах або гризунів, впливу інших сторонніх факторів, а також з причини суттєвих 
порушень технічних вимог, що зазначені в інструкції користувача, включаючи 
нестабільність параметрів електромережі.
Компанія DIGITAL Electronics Ltd., USA залишає за собою право на зміну дизайну, 
технічних характеристик та комплектації виробу без попереднього повідомлення у 
зв’язку з постійним вдосконаленням виробництва продукції. 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
1. Обслуговування та ремонт холодильника мають виконуватись тільки 

кваліфікованим спеціалістом сервісного центру. Нехтування заходами безпеки 
може призвести до пожежі, удару електричним струмом або травми.

2. Встановлюйте холодильник на рівну міцну підлогу.  Навкруги холодильника має 
бути вільний простір від задньої поверхні до стіни не менше 10 см, від бокових 
сторін до стін та меблів не менше 10 см, до стелі не менше 30 см, кут відкривання 
дверей не меше 160°. Не встановлюйте холодильник поряд з кухонною плитою, 
раковиною, іншими джерелами тепла або води. Слідкуйте, щоб на холодильник 
не потрапляли прямі сонячні промені. При встановленні або переносці не 
нахиляйте холодильник більш ніж на 45°, щоб він не перевернувся. За допомогою 
регульованих ніжок встановіть холодильник рівно. При пересуванні холодильника 
не підкладайте руки під низ. Щоб не прищемити пальці, закривайте холодильник 
за допомогою ручки. Експлуатуйте холодильник тільки в приміщенні при 
температурі +12 — +18°С, вологісті до 70%.

3. Не включайте холодильник якщо він пошкоджений, несправний, частково 
розібраний, якісь частини відсутні або зламані, пошкоджений кабель або вилка. Не 
допускайте механічних пошкоджень схеми циркуляції хладагенту.  Не просовуйте 
руки або інші предмети крізь решітки та отвори на задній поверхні холодильника. 
При витіканні хладагенту провітріть приміщення та не витягуйте вилку з розетки 
щоб запобігти іскріння, пожежі або вибуху. З питань ремонту, заміни кабеля, LED 
лампи, інших комплектуючих звертайтесь до сервісного центру.

4. Перед підключенням холодильника впевніться що напруга мережі відповідає 
специфікації. Підключайте холодильник до окремої розетки з заземленням. 
Не використовуйте подовжувач або трийник. Не перетискайте кабель. Не 
розташовуйте кабель близько до компресора. Тримайте кабель подалі від 
нагрітих поверхонь. Не закривайте вентиляційні отвори. Щоб запобігти поганому 
з’єднанню або удару струмом, протирайте вилку та розетку від пилу. Не ставте на 
холодильник важкі предмети, вази з квітами, посуд з водою тощо.

5. Щільно вставляйте вилку в розетку. Не вставляйте вилку перевернутою. Не 
притискайте вилку задньою поверхнею холодильника. Не вставляйте та не 
витягуйте вилку з розетки мокрими руками. Не тягніть за кабель. Від’єднуйте 
кабель, тримаючись за вилку.

6. Щоб запобігти вибуху, не зберігайте в холодильнику вибухонебезпечні речовини, 
вироби з вмістом займистих речовин і газів (наприклад, дозатори крему, аерозолі). 
Щоб запобігти розриву або лопанню упаковки, не зберігайте в морозильній камері 
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скляні пляшки з напоями, рідини в алюмінієвих банках.
7. Щоб запобігти обмороженню, не торкайтесь заморожених продуктів мокрими 

руками, не беріть до рота кубики льоду та морозиво відразу з морозильної 
камери. 

8. Перед розморожуванням холодильника, чищенням, переноскою, іншими 
сервісними заходами встановіть перемикач живлення у положення Викл та 
витягніть вилку з розетки.  

9. Щоб запобігти пошкодженню холодильника, не використовуйте для чищення  
ніяке жорстке або гостре приладдя, абразивні хімічні миючі засоби, пару або 
пароочищувач, електричні обігрівачі, фени, керосинові лампи або свічки. Не 
прикладайте надмірну силу при демонтажі приладдя. 

10. Щоб запобігти нещасному випадку, не дозволяйте дітям гратись з коробкою, 
плівкою, іншими пакувальними матеріалами. Не дозволяйте використовувати 
холодильник та приладдя дітям та особам з обмеженими можливостями. Не 
дозволяйте дітям залазити на холодильник.

11. З питань утилізації холодильника звертайтесь до органів місцевої влади. Щоб 
запобігти нещасному випадку з закриттям всередині дітей або тварин, перед 
відправкою холодильника на утилізацію зніміть з холодильника двері.

ОПИС
Холодильник DRF-S5218S / DRF-S5218G – це Side-by-Side холодильник загальним 
об’ємом 523 л з двома дверями, призначений для охолодження та заморозки великої 
кількості продуктів, у якому холодильна камера об’ємом 335 л та морозильна камера 
об’ємом 188 л розташовані поряд.

Експлуатаційні характеристики
Система «NO FROST». 
• Автоматичне відтаювання та відсутність необхідності розморожування 

холодильника. Відтаювання холодильника виконується автоматично за 
технологією NO FROST. Охолодження камери виконується вентилятором, який 
до того ж видаляє вологу що утворилась. Завдяки цьому крига не намерзає і 
холодильник не треба розморожувати. Спеціальна програма слідкує за перебігом 
температури що дозволяє зберігати продукти свіжими. Невелика кількість вологи, 
що конденсується, випаровується. 

• Відведення вологи з морозильної камери за допомогою спеціальної системи 
вентиляції. 

• Рівномірна циркуляція холодного повітря шляхом примусової вентиляції. 
• Швидке відновлення температури після відкривання дверей холодильника. 
• Швидке заморожування продуктів. Швидке охолодження продуктів.
• Продукти не примерзають одне до одного. 
• Відсутність інею на заморожених продуктах. 
• Зменшення робочого навантаження на компресор.
• Зручне та легке чищення холодильника завдяки системі NO FROST.

Електронний контроль температури. Мікропроцессорний контроль установки та 
відображення температури в холодильній та морозильній камері.

LED дисплей та зручні сенсорні кнопки на панелі управління для відображення 
режиму роботи та встановленої температури в холодильній та морозильній камері.

Індікатор зачинення дверей. Якщо двері відкриті довше 1 хвилини, лунає сигнал, 
щоб нагадати що двері треба закрити.

Раціональна конструкція. Регульовані ніжки, внутрішнє освітлення. Розміщення 
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полок можна  змінювати в залежності від висоти посуду, а самі полки з загартованого 
скла є міцними, безпечними, надійними та їх легко мити. Ящики зручно висувати та 
штовхати назад завдяки руху по гнучким рейкам. 

Пласка задня стінка економить місце та забезпечує зручний доступ при чищенні. 

Високоефективний компресор з тривалим строком служби.
Клас енергоефективності „А+”. Низький рівень шуму.

Сучасний дизайн. 
Прихована ручка дверей, якою зручно відчиняти та зачиняти двері холодильника. 
Приховані петлі дверей, завдяки яким холодильник має естетичний вигляд.

Модель DRF-S5218S / DRF-S5218G
Цей малюнок схематичний. Вигляд Вашого холодильника може дещо відрізня-

тись від наведеного.

1. Полка дверей морозильної камери
2. Полки дверей морозильної камери
3. Лампа морозильної камери
4. Скляні полки морозильної камери
5. Прозорий ящик морозильної 

камери

6. Лампа холодильної камери
7. Скляні полки холодильної камери
8. Прозорий ящик холодильної 

камери
9. Полка дверей холодильної камери
10. Полки дверей холодильної камери

A B

1

3

9

2
10

4

5 8

6

7

А Морозильна камера   В Холодильна камера
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ТРАНСПОРТУВАННЯ
Транспортувати холодильник слід у положенні, вказаному стрілками на упаковці. 

Не беріть холодильник за двері, ручки. Бережіть холодильник від ударів та вібрації. 
Переносіть холодильник у вертикальному положенні, тримаючи за низ корпусу. Не 
перекидайте холодильник та не кладіть горизонтально. Якщо холодильник треба 
нахилити, кут нахилу має бути не більше 45°. Запам’ятайте розміщення приладдя, 
щоб швидко встановити на місце.

УСТАНОВКА
Поверхня, на якій буде встановлений холодильник, має бути міцна та рівна.
Забезпечте проміжок від задньої поверхні холодильника до стіни не менше 10 см, 

від бокових сторін до стін або меблів не менше 10 см, до стелі не менше 30 см, кут 
відкривання дверей не меше 160°.

Холодильник слід вирівняти за допомогою регульованих ніжок, обертаючи 
їх по годинниковій стрілці рукою або викруткою так, щоб ніжки твердо стояли на 
підлозі. В противному разі холодильник при відкриванні дверей може рухатись, а 
вібрація працюючого компрессора може призвести до відчутного шуму. Якщо ніжки 
відрегульовані, а двері не рівні, обертайте ніжку викруткою по годинниковій стрілці з 
боку тої двері, яка нижча до тих пір, поки двері не будуть на одному рівні.

Вище

Ліві двері

Нижче Вище

Праві двері

Нижче

Щоб запобігти корозії та пошкодженню, не встановлюйте холодильник в вологих 
місцях. Холодильник належить встановлювати в сухому добре провітрюваному 
приміщенні подалі від джерел тепла (батарей опалення, плити тощо), щоб на нього 
не потрапляли прямі сонячні промені. 

Холодильник має стояти так, щоб до вилки кабеля був легкий доступ. Встановивши 
холодильник, почекайте 6 годин пред тим як його включити.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 
Видаліть всі пакувальні матеріали. Протріть холодильник вологою м’якою 

ганчіркою та почекайте поки він висохне. Встановіть полки та приладдя в холодильну 
та морозильну камери.

Вставте щільно вилку в окрему заземлену розетку. Переведіть перемикач 
живлення в положення Вкл. Компресор почне працювати. На дисплеї буде 
відображатись стандартна температура холодильної камери 5°С та морозильної 
камери -18°С. 

Почекайте декілька годин щоб впевнитись, що холодильник працює належним 
чином, після чого завантажте продукти. Якщо Ви з якоїсь причини виключили 
холодильник, почекайте хвилин 5 перед тим, як його включити знову.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Панель управління
Цей малюнок схематичний. Вигляд вашої панелі може дещо відрізнятись від наведеної. 

Дисплей світиться в енергозберігаючому режимі протягом 20 сек, після чого гасне.
Кнопки. Feature – Режим. Freeser – Морозильна камера. Fridge – Холодильна камера.
Режими. Натискуйте кнопку Feature. На дисплеї буде світитись індикатор режиму. 
Економічний режим. Холодильна камера +6°С. Морозильна камера -15°С.
Швидке замороження морозильної камери. Щоб заморозити продукти швидше, 
компресор почне працювати безперервно та автоматично вимкнеться або після 24 
годин роботи, або при досягненні температури -28°С. Індикатор супер замороження 
погасне. Морозильна камера повернеться до роботи в попередньому режимі.
Швидке охолодження холодильної камери. Щоб охолодити продукти швидше, 
на дисплеї почне світитись примусово встановлена температура 0°С. Компресор 
працюватиме безперервно до 150 хв, піся чого вимкнеться автоматично. Індикатор 
супер охолодження погасне. Холодильна камера повернеться до роботи в попередньому режимі.

Установка температури морозильної камери
Стандартна температура морозильної камери становить -18°С. Щоб встановити 

бажану температуру, натискуйте кнопку Freeser. На дисплеї буде відображатись:

Примітка Не кладіть свіжі продукти на заморожені продукти.

Температура

Установка температури холодильної камери
Стандартна температура холодильної камери становить 5°С. Щоб встановити 

бажану температуру, натискуйте кнопку Fridge. На дисплеї буде відображатись:
Температура
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Блокування / розблокування кнопок панелі управління
(в цих моделях немає)

Щоб заблокувати кнопки, натисніть кнопку Lock. На дисплеї буде відображатись 
індикатор блокування. При натискуванні кнопок буде лунати сигнал та індикатор 
блокування буде мерехтіти.

Щоб разблокувати кнопки, натисніть та утримуйте кнопку 
Lock протягом 3 секунд. Індикатор блокування погасне.

ПРИЛАДДЯ
Холодильна камера

Холодильна камера використовується для нетривалого зберігання продуктів, які 
незабаром будуть використані в їжу.

Секції холодильної камери для продуктів:

1. Скляна полка: ковбаса, сир, молочні, борошняні, готові продукти тощо.
2. Контейнер для овочів та  фруктів, зелені тощо.
3. Полка дверей: напої, майонез, соуси тощо.

Контейнер для овочів та фруктів зберігає вологість фруктів та овочів на 
належному рівні, щоб вони залишатись свіжими.

Скляна полка. Щоб витягнути скляну полку, натисніть на пересувний фіксатор.
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Полка дверей. Використовується для зберігання пляшок, банок, соусів, масла, 
інших невеликих пакунків.

Щоб витягнути дверну полку, візьміться за неї та обережно 
тисніть усередину, поки не вигулькне застібка.

Морозильна камера
Морозильна камера використовується для заморожування продуктів, зберігання 
продуктів замороженими, виробництва кубиків льоду.
Морозильна камера підходить для того, чтоб утримувати продукти свіжими протягом 
тривалого часу. М’ясо рекомендується порізати на шматочки, які буде легко виймати. 
Щоб не перевищити строк зберігання продукту, пишіть на пакеті дату заморозки.

Секції морозильної камери, в яких передбачається зберігати різні продукти:

1. Верхня полка: невеликі заморожені пакети.
2. Нижня полка: тонкі продуктові упаковки, продукти короткострокового зберігання.
3. Скляна полка: заморожені продукти, такі як риба, м’ясо, морозиво.
4. Ящик: заморожені упаковані продукти.

Ящики морозильної камери. Верхній ящик використовується для 
заморожування та зберігання об’ємних продуктів в пакетах. Нижній ящик 
використовується для зберігання готових заморожених продуктів в пакунках.

Увага!
Щоб уникнути корозії та тріскання, слідкуйте щоб на рейки не 
потрапляв бруд, масло. Якщо на рейку потрапило масло, соєвий 
соус тощо, відразу протріть бруд ганчіркою.
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ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ
Готові страви та сирі продукти розміщуйте окремо: готові страви на вищій 

полиці, а сирі на нижчій. Зберігайте продукти в пакунках, плівці, фользі, пластикових 
контейнерах. Посуд з їжею закривайте кришками. Перед тим, як покласти в 
холодильник, почекайте поки гаряча їжа охолоне.

Зберігайте продукти малими порціями. Щоб забезпечити циркуляцію 
прохолодного повітря, не кладіть продукти близько один до одного.

Пляшки зберігайте у вертикальному положенні закритими.
Овочі, фрукти та салати зберігайте в контейнері для овочів та фруктів без упаковки. 

Вимиті овочі та фрукти кладіть до холодильника коли вони висохнуть. Тропічні 
фрукти (банани, ананаси тощо) зберігати в холодильнику не рекомендується.

У готових продуктів упаковка має бути ціла, строк зберігання не прострочений.
Для заморожування використовуйте тільки свіжі, цілі продукти.
Продукти, придатні для заморожування: м’ясо, ковбасні вироби,  домашня птиця, 

дичина, риба, овочі, зелень, фрукти, піца.
Продукти, не придатні для заморожування: яйця в шкаралупі, сметана, майонез, 

зелені салати, редис, редька, цибуля.
Щоб зберегти колір, смак та вітаміни, овочі та фрукти перед заморожуванням 

рекомендується бланширувати, зануривши на короткий час в киплячу воду.
Розморожувати продукти можна в холодильній камері, при кімнатній температурі, 

в електродуховці, в мікрохвильовій печі.
Не тримайте в холодильнику препарати з жорсткими вимогами до температури 

зберігання, такі як сироватка крові, бактерицидна вакцина, зразки для наукових 
дослідів тощо.

Не відкривайте часто двері. Не завантажуйте багато продуктів.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
Цей холодильник розморожується автоматично, тому розморожувати вручну 

його не потрібно. Перед чищенням встановіть перемикач живлення у положення 
Викл та витягніть вилку з розетки. Після чищення вставте вилку в розетку та встановіть 
перемикач у положення Вкл. Слідкуйте щоб вода не потрапляла в елементи 
керування, на лампу дверей, перемикач живлення. Не використовуйте для чищення 
ніяке жорстке або гостре приладдя, абразивні хімічні миючі засоби.

Морозильна камера. Холодильна камера. Приладдя. Витягніть з морозильної 
камери / холодильної камери продукти, полки, ящики. Витріть камеру, полки, ящики 
тканиною, зволоженою засобом для миття посуду, потім протріть сухою тканиною.

Ущільнювач дверей. Ущільнювач дверей слід протирати чистою вологою 
ганчіркою, потім сухою. Якщо на ущільнювач потрапило масло, соєвий соус тощо, 
слід відразу обережно видалити ці речовини.

Заміна лампи. Щоб замінити лампу, зверніться в сервісний центр.
Задня поверхня. Встановіть перемикач живлення у положення Викл та витягніть 

вилку з розетки. Відсуньте холодильник. Пересуваючи холодильник, не підкладайте 
пальці під низ. Витріть пил з задньої стінки, підлогу. Почекайте 2 години перед тим, 
як включити холодильник знову.

Якщо холодильник не буде використовуватись протягом тривалого часу, 
встановіть перемикач живлення у положення Викл, витягніть вилку з розетки, витягніть 
всі продукти, протріть холодильник та залиште з напіввідчиненими дверями.
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ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ
Холодильник не працює.

Вставте вилку в розетку. Встановіть перемикач в положення Вкл. Спрацював захист. 
Холодильник включили надто швидко після виключення. Перегорів запобіжник.

В холодильній камері немає світла.

Перегоріла лампа. Зверніться в сервіс.

Компресор працює надто довго.

Надворі спекотна погода. Двері часто відкриваються. Встановлена надто низька 
температура. Погана вентиляція навкруги холодильника. Завантажено багато 
продуктів.

Продукти в холодильній камері замерзають.

Встановлено надто сильне охолодження. Продукти доторкуються до задньої стінки, 
яка є джерелом холоду. 

Холодильник продукує голосний шум.

Холодильник встановлений не рівно. Холодильник стоїть близько до стіни. 
За холодильником або під ним знаходиться сторонній предмет. Продукти в 
холодильнику хитаються. При першому включенні холодильник працює на більшій 
потужності тому рівень шуму підвищується. При виході холодильника на робочу 
потужність рівень шуму знижується. При включенні та виключенні компресора чутно 
звуки. Це нормально.

Продукти погано заморожуються.

Двері закриті не щільно. Встановлено надто слабке охолодження. Холодильник 
розташований поблизу джерела тепла. На холодильник падають прямі сонячні 
промені. Погана вентиляція навкруги холодильника. Продукти занадто вологі. 
Продукти упаковані надто щільно. Продуктів багато. Між продуктами немає проміжків. 
Продукти покладені гарячими. Вентиляційні отвори заблоковані продуктами.

Чути журчання.

При циркуляції хладагенту чутно як тече рідина. Це нормально.

Відчувається запах.

Щільніше загорніть запашні продукти. Їжа протухла. Внутрішня поверхня брудна, 
почистіть камеру.

Двері зачиняються не щільно.

Двері чимось заблоковані. Холодильник перевантажений. Відрегулюйте 
холодильник, щоб був невеликий нахил назад.

Волога на корпусі.

При підвищенні вологості в приміщенні, на поверхні холодильника можуть 
утворитись краплі. При відкриванні дверей зовнішне повітря потрапляє всередину, 
внаслідок чого на внутрішній поверхні можуть утворитись краплі. Це нормально. 
Витріть вологу серветкою.

Кнопки не працюють.

Встановлений режим блокування. Розблокуйте кнопки.
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СПЕЦИФІКАЦІЯ

Side-by-Side холодильник з 
двома дверями

DRF–S5218S 
DRF–S5218G 

Загальний об’єм 523 л
Холодильна камера 335 л
Морозильна камера, окрема 188 л
Управління сенсорне
Розморозка cистема NO FROST, автоматичне відтаювання
Електронний контроль 
температури

+

Швидка заморозка +
Блокування кнопок -
Регульовані ніжки +
Ручка дверей прихована
Кількість дверей 2
Перевішування дверей -
Ящики морозильна камера холодильна камера

Прозорі, 2 шт Прозорі контейнери для 
овочів і фруктів, 2 шт

Полки корпусу морозильна камера холодильна камера

Скляні, 4 шт Скляні, 4 шт (3 полки + 1 
полка-кришка контейнера) 

Полки дверей морозильна камера холодильна камера

Прозорі, 3 шт Прозорі, 3 шт

Полка для 2 л пляшок - 

Ущільнювач циклопентан
Рівень шуму 42 дБ
Енергоспоживання 420 кВт г / рік
Клас енергоспоживання А+
Клас ефективності* 4
Хладагент R600a 
Потужність заморозки 12 кг / 24 г
Кліматичний клас SN / N / ST / T
Вага нетто / брутто 85 кг / 95 кг
Розмірии (Ш х Г х В) виріб упаковка

911 х 636 х 1780 мм 968 х 680 х 1845 мм
Напруга 220-240 В / 50 Гц


