
PINABABALIK NA  
SAMSUNG TOP LOADER

ANG IYO BANG WASHER AY APEKTADO NG SAMSUNG WASHING MACHINE 
RECALL (PINABABALIK NA SAMSUNG WASHING MACHINE)?

NARITO ANG IYONG MAGAGAWA  
PARA SA IYONG MACHINE.

Sa Samsung, kami ay nakatuon sa iyong kaligtasan at 
katahimikan ng isip.

Kamakailan lamang, ipinagbigay-alam namin sa mga 
Australyano ang tungkol sa isang isyu ng kaligtasan 
sa anim na modelo ng aming mga Top Loader washing 
machine, na ginawa sa pagitan ng 2010 - 2013. Sa 
ilang mga kaso, ang depekto ay maaaring maging 
sanhi ng paglabas ng usok o maski ng apoy mula sa 
machine.

Sa ngayon, nalutas na namin ang isyu sa mahigit 94% 
ng apektadong mga machine sa buong bansa.

Kung ikaw ay may apektadong machine, na hindi pa 
natitingnan, hinihimok ka naming kumilos. Mapipili 
mo na ang iyong machine ay;

 PALITAN ng isang kaparehong modelo, o
  ISAULI at ibabalik sa iyo nang lubos ang  

iyong ibinayad.

Kahit na naipakumpuni mo na ang machine, papalitan 
pa rin namin o ibabalik sa iyo ang iyong ibinayad ayon 
sa pipiliin mo. Kung sa iyong palagay, ikaw o ang iyong 
pamilya o mga kaibigan, ay may apektadong washing 
machine, mangyaring sundin ang mga tagubilin na 
nasa kanan upang malaman kung ano ang susunod  
na gagawin.

1.  SAAN KO MAKIKITA ANG PANGALAN  
NG MODELO?

Ang pangalan ng modelo ay makikita sa likod ng machine

3. AKO AY MAY APEKTADONG MODELO. 
 ANO ANG MAGAGAWA KO NGAYON?
Kontakin kami upang ang iyong machine ay mapalitan, 
o upang humiling na ibalik ang ibinayad.

1. MAGPUNTA SA ONLINE
Bisitahin ang aming nakaukol na website  
sa kaligtasan ng produkto: 
Samsung.com/au/washingmachinerecall/

2. MAG-EMAIL SA AMIN
Mag-email sa amin sa: 
wm.samsung@samsung.com

3. TAWAGAN KAMI
Kontakin ang aming Hotline sa Kaligtasan ng 
Produkto sa 1800 239 655 8am - 8pm AEST,  
7 araw

2.  ALING MGA MODELO ANG APEKTADO?

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

Ang pangalan ng modelo ay maaari ring nasa harapan 
malapit sa control panel

Pangalan ng Modelo Numero ng serye


