
සැැම්සුන්ග්
ඉහළින් රෙ�දි දමන යන්ත්රර 

ආපසු කැැඳවීම 

ඔරෙ� රෙ�දි රෙසැෝදන යන්ත්රරය, සැැම්සුන්ග් හි රෙ�දි රෙසැෝදන යන්ත්රර  
ආපසු කැැඳවීරෙම් බලපෑමට ලක් වී තිරෙ�ද?

ඔරෙ� රෙ�දි රෙසැෝදන යන්ත්රරය රෙ�නුරෙ�න්  
අපට කැළ හැකි දෑ රෙමරෙ�ය.

සැැම්සුන්ග් හි අපි ඔබේ� ආරක්ෂාාව හාා සිබේ� සැැහාැල්ලුව 
බේවනුබේවන් කැැප වී සිටින්බේ�මු. 

මීට කැලකැට ඉහාත 2010- 2013 දක්වා කැාලබේ� 
නිෂ්පාද�ය කැර� ලද ඉහාළින් බේරදි දම� බේසැෝද� යන්තර 
මාදිලි හායකැ ඇති ආරක්ෂාාව පිළිබඳ ගැැටලුවක් ගැැ� අපි 
ඔස්බේ�ේලියානුවන් දැනුව� කැබේ�මු. සැමහාර අවස්ථාාවල 
දී බේමම බේදෝෂාය නිසැා බේරදි බේසැෝද� යන්� රබේයන් දුම් පිට 
වීමට බේහාෝ එය ගිනි ගැැනීමට පවා හාැකිය. 

බේම් ව� විට රට පුරා බලපෑමට ලක් වී ඇති යන්තරවලින් 
94%කැට� වඩාා ප් රමාණයකැ එම ගැැටලුව අප විසින් 
විසැඳා ඇත. 

බේමම බලපෑමට ලක් වී ඇති යන්තරයක් ඔබ සැතුව 
ඇ��ම්, ඒ සැම්බන්ධබේයන් කැටයුතු කැර� බේලසැ අපි 
ඔබබේගැන් කැාරැණිකැව ඉල්ලා සිටින්බේ�මු. ඔබට පහාත 
දැක්බේව� දෑ අතරින් එකැක් බේතෝරා ගැත හාැකිය;

  රෙ�නත් යන්ත්රරයක් ලබා ගැැනීම සැමා� 
මාදිලිය කැ බේහාෝ

 ආපසු භාා� දීම මුලු මුදල ආපසු ලබා ගැැනීම 

බේම් ව� විට� ඔබේ� යන්තරය අලු�වැඩියා කැර ඇත�, 
ඔබට අවශ්යය �ම්, ඒ බේවනුවට බේව�� යන්තරයක් ලබා 
ගැැනීම බේහාෝ මුලු මුදල ආපසු ලබා ගැැනීම කැ� හාැකිය. 
ඔබ, පවුබේල් බේහාෝ හිත මිතුබේරක් සැතුව බලපෑමට 
ලක් වූ බේරදි බේසැෝද� යන්තරයක් ඇති බව සිතන්බේන් �ම්, 
මීලඟට කැරන්බේන් කුමක්දැයි දැ� ගැැනීමට දකුණු පසැ 
ඇති උපබේදස් පිළිපදින්�.

1.  මට මාදිලි නාාමය සො�ායා ගත හැැක්සොක් 
සො�ාතැනින්ද?

මාදිලි �ාමය යන්තරබේ� පසුපසැ සැඳහාන් කැර තිබේ�. 

3.  මට බලපෑෑමට ලක් වූ මාදිලිසො� යන්තරයක් 
ඇත. මට දැන් �ළ හැැක්සොක් කුමක්ද?

ඔබබේග් යන්� රය බේවනුවට බේව�� එකැක් ලබා ගැැනීමට 
බේහාෝ මුදල් ආපසු ලබා ගැැනීමට අප අමතන්�.

1. අන්තර්ජාාලය ඔස්සොස් �ම්බන්ධවන්නා
අපබේග් නිෂ්පාද�වල ආරක්ෂාාව ගැැ� කැැප වී 
සිටි� බේව� අඩාවියට යන්� 
Samsung.com/au/washingmachinerecall/

2. අපෑට ඊසොම්ල් �රන්නා 
wm.samsung@samsung.com ඔස්සොස් අපෑට 
ඊසොම්ල් �රන්නා

3. අපෑ අමතන්නා
1800 239 655 ඔස්බේස් අපබේග් නිෂ්පාද�වල ආරක්ෂාාව 
ගැැ� ව� දුරකැථා� බේස්වාව අමතන්�. ඔස්බේ�ේලියානු 
බේ�ලාබේවන් බේප.ව 8 - ප.ව 8 දක්වා සැතිබේ� දි� 7 දීම

2.  බලපෑෑමට ලක් වී ඇති මාදිලි සොමානාවාද?

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

මාදිලි �ාමය යන්තරබේ� ඉදිරිපසැ පාලකැ පුවරැව අසැල ද 
සැඳහාන් වී ඇත. 

මාදිලි �ාමය කැාණ්ඩා අංකැය 


