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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, 
комплектації і технічних характеристик виробу без попереднього повідомлення у 
зв’язку з постійним вдосконаленням виробництва продукції.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
1. Обслуговування та ремонт морозильної камери мають виконуватись тільки 

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

2. Встановлюйте морозильну камеру на рівну міцну підлогу.  Щоб забезпечити 
належну вентиляцію, навкруги морозильної камери має бути вільний простір, 
від задньої поверхні та бокових сторін не менше 20 мм, від верхньої поверхні не 
менше 30 мм. Не встановлюйте морозильну камеру поряд з кухонною плитою, 
раковиною, іншими джерелами тепла або води. Слідкуйте, щоб на морозильну 
камеру не потрапляли прямі сонячні промені. При встановленні або переносці не 
нахиляйте морозильну камеру більш ніж на 45°, щоб вона не перевернулась. За 
допомогою регульованих ніжок встановіть морозильну камеру рівно. Експлуатуйте 
морозильну камеру тільки в приміщенні.

3. Не включайте морозильну камеру якщо вона пошкоджена, несправна, частково 
розібрана, якісь частини відсутні або зламані, пошкоджений кабель або вилка. 
При витіканні хладагенту провітріть приміщення та не допускайте відкритого 
полум’я або іскріння поблизу морозильної камери. З питань ремонту звертайтесь 
до сервісного центру.

4. Перед підключенням морозильної камери впевніться що напруга мережі 
відповідає специфікації. Підключайте морозильну камеру 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.

5. Щільно вставляйте вилку в розетку. 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 морозильній камері вибухонебезпечні 
речовини, вироби з вмістом займистих речовин та газів (наприклад, дозатори 
крему, аерозолі, спреї). Щоб запобігти розриву або лопанню упаковки, не 
зберігайте в морозильній камері 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 з морозильної камери. 

8. Перед розморожуванням морозильної камери, чищенням, переноскою, іншими 
заходами встановіть регулятор в положення «OFF» та витягніть вилку з розетки. 

9. Щоб запобігти пошкодженню морозильної камери, не використовуйте для 
чищення та розморозки ніяке жорстке або гостре приладдя, абразивні хімічні 
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миючі засоби, пару або пароочищувач, електричні обігрівачі, 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 дітям грати з 
морозильною камерою. Не дозволяйте використовувати морозильну камеру та 
приладдя дітям та особам з обмеженими можливостями.

11. З питань утилізації морозильної камери звертайтесь до органів місцевої влади.

Використовуйте та тримайте морозильну камеру тільки в приміщенні при тем-
пературі +12 — +18°С, вологості до 70%.

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Морозильна камера з кабелем та вилкою – 1
Інструкція користувача – 1
Ящики, шт – 5 (DUF-1614), 3 (DUF-0985)   

ОПИС
Морозильна камера DUF-1614
Компактна окрема вертикальна морозильна камера об’ємом 157 л у вигляді шафи з 
одними дверями та 5-ма ящиками. 

1. Регулятор температури
2. Ящики. Верхній та нижній ящики - відкидні, решта - висувні.
3. Регульовані ніжки

1

2

3
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Морозильна камера DUF-0985
Компактна окрема вертикальна морозильна камера об’ємом  86 л у вигляді шафи 

з одними дверями та 3-ма ящиками.

ТРАНСПОРТУВАННЯ  
Транспортувати морозильну камеру слід в упаковці у положенні, вказаному 

стрілками, з використанням пакувального пенопласту. Не беріть морозильну камеру 
за двері, ручки. Бережіть морозильну камеру від ударів та вібрації. Переносіть 
морозильну камеру у вертикальному положенні. Не перекидайте морозильну камеру 
та не кладіть горизонтально. Якщо морозильну камеру треба нахилити, кут нахилу 
має бути не більше 45°. Запам’ятайте розміщення приладдя, щоб швидко встановити 
на місце. 

УСТАНОВКА
Підлога, на якій буде встановлена морозильна камера, має бути міцна та рівна.
Щоб забезпечити належну вентиляцію, навкруги морозильної камери має бути 

вільний простір, від задньої поверхні та бокових сторін не менше 20 мм, від верхньої 
поверхні не менше 30 мм. При встановленні морозильної камери в шафу, зніміть 
задню стінку шафи.

Якщо поверхня не рівна, морозильну камеру слід вирівняти за допомогою 
регульованих ніжок. 

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

Морозильна камера має стояти так, щоб до вилки кабеля був легкий доступ. 

1. Регулятор температури
2. Ящики (2 відкидні + 1 висувний)
3. Регульовані ніжки

1

2

3
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ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 
Видаліть всі пакувальні матеріали. Протріть морозильну камеру та приладдя 

вологою м’якою ганчіркою, потім сухою. Встановіть ящики в морозильну камеру.
Встановіть регулятор температури в середнє положення. Закрийте двері. Вставте 

щільно вилку в окрему заземлену розетку. Компресор почне працювати. Почекайте 
приблизно 3 години, поки компресор вимкнеться. Встановіть регулятор в бажане 
положення. Завантажте продукти.

РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
Щоб встановити бажану температуру в морозильній камері, обертайте регулятор 

температури. При незмінній температурі в приміщенні, чим ближче регулятор до 
максимальної відмітки (MAX), тим температура в морозильній камері нижче, чим 
ближче до мінімальної відмітки (MIN), тим температура вище. 

Якщо регулятор встановлений на відмітку «OFF», компресор вимкнений і 
морозильна камера не працює.

! Щоб уникнути поломки, не крутіть регулятор далі максимальної відмітки (MAX).

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ
Зберігайте продукти в пакунках, плівці, фользі, пластикових контейнерах. 

Зберігайте продукти малими порціями. Не завантажуйте одночасно багато свіжих 
продуктів. Щоб забезпечити циркуляцію прохолодного повітря, розміщуйте продукти 
не щільно, з проміжками. Коли продукти заморозились, переведіть регулятор 
температури на менше положення.

При купівлі морожених продуктів упаковка має бути не пошкоджена, 
строк зберігання не прострочений. При самостійному заморожуванні продуктів 
використовуйте тільки свіжі, цілі продукти. 

Продукти, придатні для заморожування: м’ясо, ковбасні вироби,  домашня птиця, 
дичина, сало, вершкове масло, риба, овочі, зелень, фрукти, піца.

Продукти, не придатні для заморожування: яйця в шкаралупі, сметана, майонез, 
зелені салати, редька, цибуля тощо.

Щоб зберегти колір, смак та вітаміни, овочі та фрукти перед заморожуванням 
рекомендується бланширувати, зануривши на короткий час в киплячу воду. Перед 
тим, як покласти до морозильної камери, почекайте поки гарячі продукти охолонуть.

Розморожувати продукти можна при кімнатній температурі, в електродуховці, в 
мікрохвильовій печі.

Не ввідкривайте часто двері. Не завантажуйте багато продуктів. Морозильна 
камера має бути завантажена продуктами не більше ніж на 70%.

Розморозивши продукти, не заморожуйте їх знову.

РОЗМОРОЗКА. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
Морозильну камеру слід розморожувати вручну, коли шар інею досягне 

приблизно 10 мм, однак не рідше двох разів на рік. 
Встановіть регулятор в положення «OFF». Витягніть вилку з розетки. Витягніть з 

морозильної камери продукти, ящики та залиште двері відчиненими щоб лід та іней 
розтанув. Видаліть талу воду та витріть камеру сухою тканиною. Ущільнювач дверей 
протирайте чистою вологою ганчіркою, потім сухою. Протріть ящики. Покладіть 
продукти в ящики.

Встановіть регулятор в робоче положення.
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ПЕРЕВІШУВАННЯ ДВЕРЕЙ
DUF-1614

Двері морозильної камери можуть відчинятись зліва або зправа. Щоб перевісити 
двері, виконайте дії згідно схеми.

1. Зніміть праву заглушку. 2. Викрутіть гвинти, що фіксують верхню петлю.

3. Перемістіть верхню петлю, дверний блок та 
втулку на іншу сторону.

 А. Викрутіть гайку. Зніміть шайбу, вісі та 
прикрутіть на іншу сторону.

 В. Зніміть дверний блок.  С. Витягніть інший дверний 
блок з гвинтом.

4. Викрутіть гвинти 
з нижньої петлі 
(нахиляти виріб можна 
на кут не більше 45°).

5. Перемістіть нижню 
петлю на іншу сторону 
та прикрутіть.

6. Встановіть двері 
в правильне 
положення, 
прикрутіть 
середню петлю.
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7. Перемістіть верхню петлю. 8. Вирівняйте двері, прикрутіть 
верхню петлю та встановіть 
заглушку.

9. Перемістіть вирівнювач на іншу 
сторону та відрегулюйте, щоб 
корпус стояв рівно.

DUF-0985
1. Викрутіть гвинти та зніміть кришку.

2. Викрутіть гвинти верхньої петлі.

 

Гвинти верхньої петлі 
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3. Перемістіть верхню петлю, дверний блок та підшипник на іншу сторону.

А. Перемістіть верхню петлю.

В. Перемістіть дверний блок та підшипник.

 

4. Викрутіть гвинти нижньої петлі, перемістіть петлю на іншу сторону та прикрутіть 
гвинтами.

 

 Гвинти 

нижньої 

петлі  

5. Перемістіть вирівнювач на іншу сторону та відрегулюйте, щоб корпус стояв рівно
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6. Встановіть двері в правильне положення, прикрутіть верхню петлю та кришку.

 
Впревніться, що морозильна камера вимкнена та порожня.

Відрегулюйте ніжки в найвище положення.

Працюйте з помічником.

ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ
Морозильна камера не працює. Вставте щільно вилку в розетку. Встановіть 
регулятор в положення, відмінне від «OFF». Спрацював захист, тому що морозильна 
камера була включена надто швидко після виключення. Перегорів запобіжник.

Компресор працює надто довго. Надворі спекотна літня погода. Двері часто 
відкриваються. Встановлена надто низька температура. Погана вентиляція навкруги 
морозильної камери. Завантажено багато продуктів. Двері зачиняються не щільно. 
Ущільнювач дверей не забезпечує належну ізоляцію.

Морозильна камера продукує голосний шум. Морозильна камера встановлена 
не рівно. Морозильна камера стоїть близько до стіни. За морозильною камерою або 
під нею знаходиться сторонній предмет. Продукти в морозильній камері хитаються.

Продукти погано заморожуються. Двері закриті не щільно. Встановлено надто 
слабке охолодження. Морозильна камера розташована поблизу джерела тепла. На 
морозильну камеру падають прямі сонячні промені. Погана вентиляція навкруги 
морозильної камери. Продуктів багато. Продукти занадто вологі. Продукти упаковані 
надто щільно. Вентиляційні отвори заблоковані продуктами.

Конденсат на корпусі. Якщо вологість в приміщенні підвищена, на поверхні 
морозильної камери можуть утворитись краплі. Це нормально. Витріть вологу 
серветкою.

Чути журчання. При циркуляції хладагенту чутно як тече рідина. Це нормально.
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СПЕЦИФІКАЦІЯ
Морозильна камера 
вертикальна

DUF-1614 DUF-0985 

Загальний об’єм 157 л 86 л
Регульований термостат + +
Управління механічне механічне
Розморозка ручна ручна
Регульовані ніжки + +
Ящики, шт 5 3
Перевішування дверей + +
Рівень шуму 42 дБ 39 дБ
Енергоспоживання 213 кВт г / рік 176 кВт г / рік
Клас енергоспоживання А+ А+
Кліматичний клас ST / N / SN ST/N
Клас захисту I I
Хладагент / кількість R600a/ 54 г R600a / 38 г
Ущільнювач Циклопентан Циклопентан
Потужність заморозки - 6 кг / 24 г
Вага нетто / брутто 42 кг / 47 кг 29 кг /31,3 кг
Розміри (Ш х Г х В) 550х550х1420 мм виріб

585х585х1450мм упаковка
553x574x845 мм виріб
574x595x865 мм упаковка

Номінальна потужність 70 Вт
Струм 0,48 А
Напруга 220-240 В / 50 Гц 220-240 В / 50 Гц
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