
سامسونگ
 فراخوان ماشین های 
لباسشویی در از باال 

آیا ماشین لباس شویی شما هم شامل فراخوان ماشین لباسشویی سامسونگ شده است؟

 این کاری است که می توانید با ماشین لباسشویی 
خود انجام دهید.

در سامسونگ ما متعهد به ایمنی و آسایش خاطر شما هستیم.

چند وقت پیش، به اطالع استرالیایی ها رساندیم که یک مشکل 
ایمنی در شش مدل از ماشین های لباسشویی در از باالی ما 

وجود دارد که بین سال های 2010 تا 2013 ساخته شده اند. در 
بعضی از موارد، این عیب ممکن است موجب بیرون آمدن دود 

و حتی آتش از ماشین لباسشویی شود.

تا کنون، ما عیب %94 از ماشین های معیوب را در سرتاسر 
کشور رفع کرده ایم.

اگر شما هم ماشین معیوب دارید، که هنوز رفع عیب نشده است، 
توصیه ما این است که اقدام کنید. شما می توانید انتخاب کنید که 

ماشین لباسشویی تان

 با یک مدل مشابه شود، یا
 آن را پس بدهید و پول کامل آن را پس بگیرید.

با وجود آنکه ممکن است ماشین لباسشویی شما تعمیر شده 
باشد، بازهم یا ماشین شما را تعویض نموده یا پول آن را به شما 

پس می دهیم. اگر فکر می کنید شما، یا خانواده یا دوستان شما، 
ماشین معیوب دارند، لطفًا دستورالعمل موجود در سمت چپ را 

پیگیری کنید تا بدانید بعد چه کار باید انجام دهید.

کجا می توانم نام مدل را پیدا کنم؟  .1
نام مدل را می توان در پشت ماشین لباسشویی پیدا کرد

من یک مدل معیوب دارم.  .3 
اکنون چه کار می توانم انجام دهم؟  

 با ما تماس بگیرید تا به شما ماشین لباسشویی دیگری بدهیم، 
یا بخواهید پول تان را پس دهیم.

1. آنالین شوید
 به تارنمای اختصاصی ایمنی محصول مراجعه کنید:

 Samsung.com/au/washingmachinerecall/

2. به ما ایمیل بفرستید
wm.samsung@samsung.com :ایمیل به ما با نشانی

3. به ما تلفن کنید
 از ساعت 8 بامداد تا 8 شب به وقت استاندارد شرق

 استرالیا، و 7 روز هفته با خط مستقیم ایمنی محصول 
شماره 655 239 1800 تماس بگیرید.

کدامیک از مدل ها معیوب هستند؟   .2

SW65V9WIP/XSA  SW80SPWIP/XSA
SW70SPWIP/XSA  WA85GWGIP/XSA
SW75V9WIP/XSA  WA85GWWIP/XSA

نام مدل ممکن است جلو و نزدیک صفحه کنترل هم باشد

شماره سریالنام مدل


