
ਸੈਮਸੰਗ  
ਟਾਪ ਲੋਡਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੈਮਸੰਗ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਹੋਈ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

ਸੈਮਸੰਗ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਾਂਤੀ ਲਈ  
ਸਮਰਵਿਤ ਹਾਾਂ।

ਕੁਝ ਸਮਾਾਂ ਿਵਹਲਾਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੌਿ ਲੋਡਰ 
ਿਾਵਸੰਗ ਮਸੀਨ ਦੇ ਛੇ ਮਾਡਲਾਾਂ, ਜੋ ਵਕ ਸਾਲ 2010 - 2013 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 
ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਿ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ 
ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੁਕਸ ਮਸੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਾਂ ਜਾਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ  
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਿੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 94% ਤੋਂ ਿੱਧ ਿ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਸੀਨਾਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ 
ਸੁਲਝਾ ਵਲਆ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਸੀਨ ਹੈ, ਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ 
ਮਸੀਨ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ;

 ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣੀ, ਜਾਾਂ
 ਿੂਰੇ ਿੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਮਸੀਨ ਿਾਿਸ ਕਰਨੀ।

ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਆਿਣੀ ਮਸੀਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਿਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਵਿਰ 
ਿੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਨ ਬਦਲ ਦੇਿਾਾਂਗੇ ਜਾਾਂ ਿੂਰੇ ਿੈਸੇ 
ਿਾਿਸ ਕਰ ਦੇਿਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰਿਾਰ ਜਾਾਂ 
ਦੋਸਤਾਾਂ, ਕੋਲ ਕੱਿੜੇ ਧੋਣ ਿਾਲੀ ਿ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਸੀਨ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਹ 
ਜਾਨਣ ਲਈ ਵਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਿਾਸੇ ਦੱਸੇ ਵਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦੀ  
ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ।

1.  ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਕੱਥੇ ਵਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸੀਨ ਦੇ ਵਿਛਲੇ ਿਾਸੇ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

3. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਮਾਡਲ ਹੈ।
 ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਆਿਣੀ ਮਸੀਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਜਾਾਂ ਿੈਸੇ ਿਾਿਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।

1. ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਓ
ਸਾਡੀ ਸਮਰਵਿਤ ਉਤਿਾਦ ਸੁਰੱਵਖਆ ਿੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ: 
Samsung.com/au/washingmachinerecall/

2. ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ
ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: wm.samsung@samsung.com

3. ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 
ਸਾਡੀ ਉਤਿਾਦ ਸੁਰੱਵਖਆ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 239 655 ਉਤੇ 
ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 8 ਿਜੇ ASET, 7 ਵਦਨ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ

2. ਵਕਹੜੇ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਹੋਏ ਹਨ?

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

ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਿੈਨਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 


