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Safety information
Congratulations on your new Samsung washing machine. This manual contains important
information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to
read this manual to take full advantage of your washing machine’s many benefits and
features.

What you need to know about the safety instructions
Safety information

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently
operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the
manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance
only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible
conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense,
caution and care when installing, maintaining and operating your washing machine.
Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of
your washing machine may differ slightly from those described in this manual and not
all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your
nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols
What the icons and signs in this user manual mean:
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or
property damage.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.
NOTE
Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.
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These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.
Please follow them explicitly.
After reading this manual, store it in a safe place for future reference.
Read all instructions before using the appliance.
Safety information

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist.
To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care
when using it.

Important safety precautions

WARNING
To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons
when using your appliance, follow basic precautions, including the
following:
1. This appliance is not to be used by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
2. For use in Europe: This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
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Safety information
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.

Safety information

5. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and
old hose-sets should not be reused.
6. For appliances with ventilation openings in the base, a carpet must
not obstruct the openings.
7. For use in Europe: Children of less than 3 years should be kept
away unless continuously supervised.
8. CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting
of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through
an external switching device, such as a timer, or connected to a
circuit that is regularly switched on and off by the utility.
Critical installation warnings
WARNING
The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service
company.
•

Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the
product, or injury.

The appliance is heavy, therefore take care when lifting it.
Plug the power cord into a wall socket that meets local electrical specifications. Use the
socket for this appliance only, and do not use an extension cord.
•
•

Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power
cord may result in electric shock or fire.
Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the
product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the
power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and
contact points using a dry cloth on a regular basis.
•

Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
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•

Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor.
•

If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires
within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials out of the reach of children as these may be dangerous.
If a child places a bag over its head, it may suffocate.

Safety information

•

When the appliance, power plug or power cord is damaged, contact your nearest service
centre.
This appliance must be properly grounded.
Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.
•
•

This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure
that it is in accordance with local and national regulations.

Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.
Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to
direct sunlight or water (rain drops).
Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.
•

Frost may cause the tubes to burst.

Do not install this appliance in a location where gas may leak.
•

This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.
•

This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.
•

This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.
Do not twist or tie the power cord.
Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord,
insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the
appliance.
•

This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord when unplugging the power plug.
•
•

Unplug the power plug by holding the plug.
Failure to do so may result in electric shock or fire.
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Safety information
This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the
drain pipes are accessible.

Installation cautions
Safety information

CAUTION
This appliance should be positioned in such a way that the power plug is easily accessible.
•

Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a solid, level floor that can support its weight.
•

Failure to do so may result in abnormal vibrations, movement, noise, or problems with
the product.

Critical usage warnings
WARNING
If the appliance is flooded, turn off the water & power supplies immediately and contact
your nearest service centre.
•
•

Do not touch the power plug with wet hands.
Failure to do so may result in electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power
plug immediately and contact your nearest service centre.
•

Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately
without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.
•
•

Do not use a ventilating fan.
A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washing machine. In addition, when disposing of the
appliance, remove the washing machine door lever.
•

If trapped inside the product, children may suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the
washing machine before using it.
Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol
or other inflammable or explosive substances.
•

This may result in electric shock, fire, or an explosion.
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Do not open the washing machine door by force while it is operating (high-temperature
washing/drying/spinning).
•
•

Water flowing out of the washing machine may result in burns or cause the floor to be
slippery. This may result in injury.
Opening the door by force may result in damage to the product or injury.

•

Safety information

Do not insert your hand under the washing machine while an operation is in progress.
This may result in injury.

Do not touch the power plug with wet hands.
•

This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in
progress.
•

Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in
electric shock or fire.

Do not let children or the infirm use this washing machine without proper supervision. Do
not let children climb in or onto the appliance.
•

This may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washing machine while it is operating.
•

This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and
pull it straight out of the outlet.
•

Damage to the power cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
•
•
•

Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service
centre.
Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

If the water supply hose comes loose from the water tap and floods the appliance, unplug
the power plug.
•

Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or
during a thunder or lightning storm.
•

Failure to do so may result in electric shock or fire.

If any foreign substance enters into the appliance, unplug the power plug and contact
your nearest Samsung Customer Service.
•

This may result in electric shock or fire.
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Safety information
Do not let children (or pets) play in or on your washing machine. The washing machine
door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped
inside.

Usage cautions
Safety information

CAUTION
When the washing machine is contaminated by a foreign substance such as detergent,
dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washing machine using a damp,
soft cloth.
•

Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage, or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washing
machine.
•

If the glass is broken, it may result in injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the water
tap slowly.
Open the water tap slowly after a long period of non-use.
•

The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a product
part or result in a water leak.

If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.
•

If the washing machine is used when it is flooded because of a draining problem, it
may result in electric shock or fire.

Insert the laundry into the washing machine completely so that the laundry does not get
caught in the door.
•

If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the
washing machine, or result in a water leak.

Turn the water supply off when the washing machine is not being used.
•

Ensure that the screws on the water supply hose connector are properly tightened.

Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign
substance (e.g. waste, thread, hair, etc.).
•

If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may
cause a water leak.

Open the water tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and
that there is no water leak before using the product.
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•

If the screws on the water supply hose connector are loose, it may result in a water
leak.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

Safety information

Using the product for business purposes qualifies as a product misuse. In this case, the
product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no
responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from
such misuse.
Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted
cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
•

This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
•

As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire or problems
with the product.

Do not place objects that generate electromagnetic fields near the washing machine.
•

This may result in injury due to a malfunction.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the
water.
•

This may result in burns or injury.

If the water temperature is high before drain, it take time until the temperature goes
down, and it can be different depending on internal temperature.
Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (*) unless your appliance has
a special cycle for washing these items.
(*): Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers,
sweat suits, and bicycle, motor cycle and car covers, etc.
•

•

Do not wash thick or hard mats even if the washing machine mark is on the care label.
This may result in injury or damage to the washing machine, walls, floor, or clothing
due to abnormal vibrations.
Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may
come off and stick to inside the drum, and this may result in malfunction such as a
drainage error.

Do not operate the washing machine when the detergent drawer is removed.
•

This may result in electric shock or injury due to a water leak.

Do not touch the insides of the drum during or just after drying as it is hot.
•

This may result in burns.
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Safety information
Do not insert your hand into the detergent drawer.
•
•

This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.
The liquid detergent guide (applicable models only) is not used for powder detergent.
Remove the guide when using powder detergent.

Safety information

Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the
washing machine.
•

This may result in damage to the washing machine, or injury and death in the case of
pets due to the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.
•

This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare
shops or massage clinics.
•

This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.

Do not leave metal objects such as safety pins, hair pins or bleach in the drum for long
periods of time.
•
•

This may cause the drum to rust.
If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to
the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry
contaminated by dry cleaning detergent.
•

This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the
oxidation of the oil.

Do not use water from water cooling/heating devices.
•

This may result in problems with the washing machine.

Do not use natural hand-washing soap for the washing machine.
•

If it hardens and accumulates inside the washing machine, it may result in problems
with the product, discolouration, rust, or bad odours.

Place socks and brassieres in a washing net and wash them with the other laundry.
Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.
•

Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.
•

If it accumulates inside the washing machine, it may result in a water leak.

Make sure that the pockets of all the clothing items to be washed are empty.
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•

Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause
extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons or other heavy metal objects.
Sort the laundry by colour on the basis of its colorfastness and select the recommended
cycle, water temperature and additional functions.
This may result in discolouration or fabric damage.

Safety information

•

Take care that children’s fingers are not caught in the door when you close it.
•

Failure to do so may result in injury.

Critical cleaning warnings
WARNING
Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
Do not use a strong acidic cleaning agent.
Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.
•

This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
•

Failure to do so may result in electric shock or fire.
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معلومات السالمة
تهانينا على شرائك غسالة  Samsungاجلديدة .يتضمن هذا الدليل معلومات مهمة حول عملية تركيب اجلهاز واستخدامه والعناية به .لذا ،يُرجى
قراءة هذا الدليل بعناية لتتمكن من االستفادة الكاملة من امليزات والفوائد العديدة املتوفرة بالغسالة.

ما يجب أن تعرفه حول إرشادات السالمة
يرجى قراءة هذا الدليل بعناية لضمان معرفة كيفية تشغيل امليزات والوظائف املتعددة لغسالتك اجلديدة بسالمة وفاعلية ،كما يجب االحتفاظ به
في مكان آمن بالقرب من اجلهاز للرجوع إليه في املستقبل .ال تستخدم هذا اجلهاز إال للغرض اخملصص له على النحو املوضح في دليل اإلرشادات الذي
بني يديك.
مالسلا تامولعم

ال تغطي التحذيرات وإرشادات السالمة املهمة الواردة في هذا الدليل جميع الظروف واملواقف احملتمل حدوثها .لذا ،يجب التعامل بحذر وانتباه وعناية 
عند تركيب الغسالة وصيانتها وتشغيلها.
ونظرًا ألن إرشادات التشغيل التالية تنطبق على ُطرز متعددة ،فإن خصائص الغسالة التي تستعملها قد تختلف قليال ً عن تلك املوصوفة في هذا 
الدليل ،كما أن بعض عالمات التحذير املذكورة قد تكون غير قابلة للتطبيق .إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات ،فاتصل بأقرب مركز خدمة ،أو
ابحث عن التعليمات واملعلومات عبر اإلنترنت على املوقع .www.samsung.com

رموز السالمة املهمة
تشير الرموز والعالمات املوجودة في دليل املستخدم الذي بني يديك إلى ما يلي:
حتذير
اخملاطر أو املمارسات غير اآلمنة التي قد ينتج عنها التعرض إلصابة شخصية خطيرة أو الوفاة و/أو أضرار باملمتلكات.
تنبيه
اخملاطر أو املمارسات غير اآلمنة التي قد ينتج عنها التعرض إلصابة شخصية و/أو أضرار باملمتلكات.
مالحظة
تشير إلى وجود خطر من التعرض إلصابة شخصية أو ضرر مادي.
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تهدف عالمات التحذير هذه إلى منع حدوث إصابات لك ولآلخرين.
لذا ،يُرجى اتباعها بعناية.

وبعد قراءة هذا الدليل ،احتفظ به في مكان آمن للرجوع إليه في املستقبل.

اقرأ جميع اإلرشادات ً
أوال قبل استخدام اجلهاز.
يوجد احتمال التعرض للمخاطر ،كما هو احلال مع أي أجهزة تستخدم الطاقة الكهربائية واألجزاء املتحركة .ولتشغيل هذا اجلهاز بأمان ،يجب عليك
التعرّف على طريقة تشغيله وتوخي احلذر أثناء استخدامه.
مالسلا تامولعم

احتياطات السالمة املهمة

حتذير
لتقليل احتماالت نشوب حريق أو التعرّض لصدمة كهربائية أو حدوث إصابة جسدية ألشخاص أثناء
استخدام اجلهاز ،اتبع احتياطات السالمة األساسية التالية:
 1 .1يجب عدم استخدام هذا اجلهاز من قبل ذوي اإلعاقات البدنية أو احلسية أو العقلية أو من تنقصهم املعرفة 
واخلبرة (مبا في ذلك األطفال) ،إال إذا كانوا حتت إشراف شخص يوفر لهم إرشادات حول استخدام اجلهاز ،ويكون
ً
مسؤوال عن سالمتهم.
 2 .2االستخدام في أوروبا :ميكن أن يستخدم هذا اجلهاز األطفال الذين تبدأ أعمارهم من  8سنوات فيما أكثر،
باإلضافة إلى األشخاص الذين يتسمون بقدرات عضلية أو حسية أو عقلية قليلة أو أولئك الذين تنقصهم
املعرفة واخلبرة إذا كانوا حتت اإلشراف وعلى علم باإلرشادات التي تتعلق باستخدام اجلهاز بطريقة آمنة وفهم
اخملاطر املتضمنة في عملية االستخدام .ويجب أال يتم السماح لألطفال بالعبث باجلهاز .كما يجب عدم
السماح لألطفال بالقيام بأعمال التنظيف أو الصيانة التي يقوم بها املستخدم دون إشراف.
 3 .3جتب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم باجلهاز.
 4 .4في حالة تلف سلك التيار الكهربائي ،يجب تغييره من قبل الشركة املصنِّعة أو وكيل الصيانة اخلاص بها أو
أي فني مؤهل لتجنب التعرض ألي خطر.
 5 .5يجب استخدام مجموعات اخلراطيم اجلديدة املرفقة بالغسالة وعدم استخدام مجموعات اخلراطيم القدمية 
مرة أخرى.
 6 .6بالنسبة لألجهزة التي حتتوي على فتحات تهوية بقاعدتها ،يجب جتنب سد السجاد لهذه الفتحات.
 7 .7االستخدام في أوروبا :يجب أن يبتعد األطفال أقل من  3سنوات عن الغسالة ما لم يخضعوا للمراقبة 
اللصيقة.
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مالسلا تامولعم
 8 .8تنبيه :لتجنب وجود خطر بسبب إعادة الضبط غير املقصود للقاطع احلراري ،يجب أال يتم تزويد هذا اجلهاز
بالطاقة من خالل جهاز فصل ووصل خارجي -مثل املؤقت -أو توصيله بدائرة كهربائية يتم تشغيلها وإيقاف
تشغيلها بصورة منتظمة من قبل مرفق اخلدمة العامة.
حتذيرات التركيب الهامة
مالسلا تامولعم

حتذير
يجب تركيب هذا اجلهاز بواسطة فني مؤهل أو شركة صيانة متخصصة.
•قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو انفجار أو مشاكل تتعلق باملنتج أو التعرض لإلصابة.
يجب توخي احلذر عند رفع الغسالة ألن وزنها ثقيل.
وصل سلك التيار الكهربائي مبقبس حائط يستوفي املواصفات الكهربائية احمللية .ال تستخدم املقبس إال لتشغيل هذا اجلهاز ،وال تستخدم سلك
ّ
متديد.
•قد تؤدي مشاركة مأخذ احلائط مع أجهزة أخرى باستخدام مشترك كهرباء أو متديد سلك التيار الكهربائي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب
حريق.
•تأكد من تطابق كل من اجلهد الكهربائي والتردد والتيار مع القياسات اخلاصة مبواصفات املنتج؛ قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى التعرض لصدمة 
كهربائية أو نشوب حريق .لذا ،يجب التأكد من توصيل قابس التيار الكهربائي مبقبس احلائط بإحكام.
قم بإزالة أي مواد غريبة ،مثل األتربة أو املاء من أطراف قابس التيار الكهربائي ونقاط االتصال باستخدام قطعة قماش جافة بانتظام.
•افصل قابس التيار الكهربائي ونظفه باستخدام قطعة قماش جافة.
•قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.
أدخل قابس التيار الكهربائي في مأخذ احلائط بحيث يكون اجتاه السلك ناحية األرض.
•إذا قمت بإدخال قابس الطاقة في املأخذ في االجتاه املعاكس ،فقد تتلف األسالك الكهربائية املوجودة داخل الكبل وقد يؤدي هذا األمر إلى حدوث
صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
متاما عن متناول أيدي األطفال ،نظرًا ألنها قد متثل خطرًا عليهم.
احتفظ بجميع مواد التعبئة والتغليف بعيدة ً
•قد يؤدي وضع الطفل لكيس من أكياس التغليف فوق رأسه إلى إصابته باالختناق.
في حالة تلف اجلهاز أو قابس التيار الكهربائي أو سلك التيار الكهربائي ،فاتصل بأقرب مركز خدمة.
يجب توصيل اجلهاز بطرف أرضي بشكل سليم.
ال تقم بتوصيل اجلهاز مباسورة غاز أو ماسورة ماء بالستيكية أو سلك تليفون.
•قد يؤدي ذلك إلى التعرّض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق أو حدوث انفجار أو مشكالت باملنتج.
•يجب عدم توصيل سلك التيار الكهربائي مبأخذ لم يتم توصيله بطرف أرضي بشكل صحيح ،وتأكد من أن ذلك يتم وفقً ا للقوانني احمللية 
والدولية.
يجب عدم تركيب هذا اجلهاز بالقرب من سخان أو أي مواد ملتهبة.
ال تضع هذا اجلهاز في مكان رطب أو به زيت أو أي مكان به غبار أو في مكان عرضة لضوء الشمس املباشر أو املاء (قطرات املطر).
يجب عدم تركيب هذا اجلهاز في مكان معرّض لدرجات حرارة منخفضة.
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•قد يؤدي اجلليد إلى انفجار األنابيب.
ال تقم بتركيب هذا اجلهاز في موقع يكون به تسرب للغاز.
•قد ينتج عن هذا األمر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
ً
كهربائيا.
محوال
ال تستخدم
ً

•قد ينتج عن هذا األمر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
مالسلا تامولعم

ال تستخدم قابس تيار كهربائي أو سلك تيار كهربائي تالفً ا أو مقبس حائط غير ُمحكم.
•قد ينتج عن هذا األمر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

وال تسحب سلك التيار الكهربائي أو تثنيه بشدة.
وال تقم بلي سلك التيار الكهربائي أو ربطه.
ال تعلق سلك التيار الكهربائي فوق شيء معدني أو تضع شي ًئا ثقيال ً فوقه أو مترر سلك التيار الكهربائي بني أشياء أو تدفعه في املساحة املوجودة
خلف اجلهاز.
•قد ينتج عن هذا األمر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
ال جتذب سلك التيار الكهربائي عند فصل قابس التيار الكهربائي.
•افصل قابس التيار الكهربائي عن طريق سحب القابس.
•قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.
يجب وضع اجلهاز بحيث يسهل الوصول إلى قابس التيار الكهربائي وصنابير توريد املاء وأنابيب تصريف املاء.

تنبيهات التركيب
تنبيه
يجب تركيب هذا اجلهاز بطريقة ميكن من خاللها الوصول إلى قابس التيار الكهربائي بسهولة.
•قد يؤدي عدم االلتزام بهذا األمر إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق نتيجة لتسريب الكهرباء.
يجب تركيب اجلهاز على أرضية مستوية وصلبة تتحمل وزنه.
•قد ينتج عن عدم االلتزام بهذه التعليمات حدوث اهتزازات أو حتركات أو ضوضاء أو مشاكل غير طبيعية باملنتج.

حتذيرات االستخدام الهامة
حتذير
في حالة تعرض اجلهاز لكمية زائدة من املاء ،أوقف توريد املياه والتيار الكهربائي بشكل فوري ،واتصل بأقرب مركز خدمة.
•ال تلمس قابس التيار الكهربائي بيدين مبللتني.
•قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.
في حالة إصدار اجلهاز لضوضاء غير طبيعية أو رائحة اشتعال أو دخان ،افصل قابس التيار الكهربائي فورًا واتصل بأقرب مركز خدمة.
•قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.
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مالسلا تامولعم
في حالة وجود تسرب للغاز (مثل غاز البروبان أو الغاز النفطي املُسال ،وما إلى ذلك) ،يجب تهوية املكان فورًا دون ملس قابس التيار الكهربائي .وال تلمس
اجلهاز أو سلك التيار الكهربائي.
•ال تستخدم مروحة تهوية.
•قد حتدث شرارة وتؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
ال تدع األطفال يلعبون فوق الغسالة أو بداخلها .كذلك ،يجب فك حامل مقبض الغسالة عند التخلص من اجلهاز.
•قد يُحبس الطفل داخل الغسالة ويتعرض لالختناق حتى املوت.
مالسلا تامولعم

تأكد من إزالة الغالف (اإلسفنج  /الفوم) املوجود أسفل الغسالة قبل استخدامها.
يجب عدم غسل العناصر امللوثة باجلازولني أو الكيروسني أو البنزين أو مخفف الدهان أو الكحول أو أي مواد أخرى قابلة لالشتعال أو االنفجار.
•قد ينتج عن هذا األمر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو انفجار.
يجب عدم فتح باب الغسالة بالقوة أثناء التشغيل (الغسل/التجفيف/العصر عند درجة حرارة عالية).
•قد ينتج عن اندفاع املاء خارج الغسالة اإلصابة بحروق أو تصبح األرض منزلقة .قد ينتج عن ذلك حدوث إصابات.
•قد يؤدي فتح الباب بالقوة إلى تلف املنتج أو حدوث إصابة.
ال تضع يدك أو أسفل الغسالة أثناء تشغيلها.
•قد ينتج عن ذلك حدوث إصابات.
ال تلمس قابس التيار الكهربائي بيدين مبللتني.
•قد ينتج عن هذا األمر التعرض لصدمة كهربائية.
ال تقم بإيقاف تشغيل الغسالة بفصل قابس التيار الكهربائي أثناء تشغيلها.
•قد يؤدي إدخال قابس التيار الكهربائي مرة أخرى في مأخذ احلائط إلى حدوث شرارة ينتج عنها صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
يجب عدم السماح لألطفال أو األفراد غير املؤهلني باستخدام هذه الغسالة دون إشراف كامل ،كما يجب عدم السماح لألطفال بالصعود فوق
الغسالة.
•قد ينتج عن ذلك حدوث صدمة كهربية أو حروق أو إصابة.
ال تضع يدك أو أي كائن معدني أسفل الغسالة أثناء تشغيلها.
•قد ينتج عن ذلك حدوث إصابات.
دائما مسك قابس الطاقة بإحكام وسحبه بشكل مستقيم من مخرج التيار
ال تفصل اجلهاز عن طريق سحب سلك التيار الكهربي ،بل يجب ً
الكهربي إلى اخلارج.
•قد يؤدي تلف سلك التيار الكهربي إلى حدوث قصر في الدائرة الكهربية و/أو حريق و/أو التعرّض لصدمة كهربية.
ال حتاول إصالح اجلهاز أو فكّه أو تعديله بنفسك.
•يجب عدم استخدام أي صمام كهربائي (مثل النحاس أو سلك معدني وما إلى ذلك) بخالف الصمام الكهربائي القياسي.
•اتصل بأقرب مركز خدمة عند احلاجة إلى إصالح اجلهاز أو إعادة تركيبه.
•قد يؤدي الفشل في اتباع هذه التعليمات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو مشاكل تتعلق باملنتج أو التعرض لإلصابة.
عندما يصبح خرطوم التزوّد باملاء غير محكم وينتج عنه تسريب للماء في اجلهاز ،يجب فصل سلك التيار الكهربي من مأخذ الكهرباء.
•قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.

يجب فصل قابس التيار الكهربائي في حالة عدم استخدام اجلهاز لفترات طويلة أو أثناء العواصف الرعدية أو البرق.
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•قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.
في حالة دخول أي مادة غريبة إلى اجلهاز ،قم بفصل قابس التيار الكهربي واتصل بأقرب مركز خدمة لشركة .Samsung
•قد ينتج عن هذا األمر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
ال تدع األطفال (أو احليوانات األليفة) يلعبون داخل الغسالة أو فوقها؛ حيث إنه ال ميكن فتح باب الغسالة بسهولة من الداخل ،وقد يصاب األطفال
بإصابات بالغة اخلطورة في حالة احتباسهم بداخلها.
مالسلا تامولعم

تنبيهات االستخدام
تنبيه
ونظف الغسالة 
عند وجود مادة غريبة داخل الغسالة ،مثل املنظفات أو األتربة أو مخلفات الطعام وما إلى ذلك ،افصل قابس التيار الكهربائي ّ
باستخدام قطعة قماش رطبة وناعمة.
•قد يؤدي عدم االلتزام بهذا األمر إلى حدوث تغير في األلوان أو التشويه أو التلف أو الصدأ.
قد ينكسر الزجاج األمامي نتيجة حلدوث اصطدام قوي .لذا ،يجب احلرص عند استخدام الغسالة.
•قد حتدث إصابة في حالة انكسار الزجاج.
عند حدوث فشل في توريد املاء أو عند إعادة توصيل خرطوم توريد املاء ،يجب فتح الصنبور ببطء.
افتح الصنبور ببطء عند االستخدام بعد فترة طويلة من عدم االستخدام.
•قد يؤدي ضغط الهواء في خرطوم توريد املاء أو ماسورة املاء إلى تلف جزء من الغسالة أو حدوث تسرب للماء.
في حالة حدوث خطأ في عملية التصريف أثناء التشغيل ،حتقق من عدم وجود مشكلة تتعلق بالتصريف.
•قد يؤدي استخدام الغسالة أثناء تسرب املياه منها نتيجة وجود مشكلة بالتصريف إلى اإلصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق نتيجة حلدوث
تسرب كهربي.
يجب إدخال املالبس بالكامل في الغسالة بحيث ال تعلق بالباب.
•قد يؤدي ذلك إلى تلف املالبس أو الغسالة ،أو قد ينتج عنه حدوث تسريب للماء.
أغلق الصنبور في حالة عدم استخدام الغسالة.
•تأكد من ربط مسامير خرطوم توريد املاء بإحكام.
تأكد من عدم التصاق أي مواد غريبة باحلاجز املطاطي والزجاج األمامي للباب (على سبيل املثال ،مخلفات أو خيوط أو شعر ،وما إلى ذلك).
•في حالة التصاق أي مادة غريبة في الباب أو لم يتم إغالقه جيداً ،فقد يتسبب ذلك في حدوث تسرب للماء.
يجب فتح الصنبور والتحقق من إحكام وصلة خرطوم املاء وعدم وجود تسريب للماء قبل استخدام املنتج.
•في حالة عدم إحكام ربط املسامير أو وصلة خرطوم توريد املاء ،قد يحدث تسريب للماء.
مت تصميم املنتج الذي قمت بشرائه لالستخدام املنزلي فقط.
يُعد استخدام املنتج ألغراض جتارية سوء استخدام له .وفي هذه احلالة ،ال تتم تغطية املنتج من خالل الضمان القياسي الذي تقدمه شركة 
 ،Samsungكما أن شركة  Samsungال تتحمل أي مسئولية عن األعطال أو اخلسائر التي تنجم عن سوء االستخدام.
ال تقف فوق اجلهاز أو تضع أشياء فوقه (مثل ،مالبس الغسيل أو شموع ُمضاءة أو سجائر مشتعلة أو أطباق أو مواد كيماوية أو أشياء معدنية ،وما
إلى ذلك).
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مالسلا تامولعم
•قد ينتج عن هذا األمر اإلصابة بصدمة كهربائية أو نشوب حريق أو حدوث مشاكل باملنتج أو وقوع إصابات.
يجب عدم رش مواد متطايرة ،مثل املبيدات احلشرية ،فوق سطح اجلهاز.
أيضا اإلصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق أو حدوث مشاكل باملنتج.
•باإلضافة إلى أن هذا األمر يضر باإلنسان ،فقد ينتج عنه ً
ال تضع أشيا ًء ينتج عنه مجاالت كهرومغناطيسية بالقرب من الغسالة.

•قد ينتج عن هذا حدوث إصابات جسدية نتيجة وجود خلل في وظائف التشغيل.

مالسلا تامولعم

املاء الذي يتم تصريفه أثناء الغسل بدرجات حرارة عالية أو أثناء دورة التجفيف يكون ساخنًا ،فال تلمسه.
•قد ينتج عن هذا األمر حدوث حروق أو إصابات.

إذا كانت درجة حرارة املاء مرتفعة قبل التصريف ،فستستغرق وق ًتا حتى تنخفض درجة حرارتها ،وقد تختلف درجة احلرارة حسب درجة احلرارة
الداخلية.
يجب عدم غسل مفروشات املقاعد أو السجاد أو األقمشة (*) املقاومة للماء أو عصرها أو جتفيفها ما لم يكن جهازك متضمنًا دورة خاصة لغسلها.
(*) :املفروشات الصوفية أو األغطية املقاومة لألمطار أو سترات الصيد أو بنطلونات التزلج أو حقائب النوم أو أغطية احلفاضات أو املالبس الرياضية أو
أغطية الدراجات والدراجات البخارية والسيارات ،وما إلى ذلك.
•يجب عدم غسل السجاد السميك أو الثقيل حتى في حالة وجود عالمة الغسالة على بطاقة العناية باملنتج .قد يؤدي هذا األمر إلى حدوث
إصابة أو تلف بالغسالة أو باحلوائط أو باألرضية أو باملالبس نتيجة لالهتزازات غير الطبيعية.
•ال تغسل السجاد الوبر أو ممسحة األرجل التي حتتوي على املطاط .فقد ينسلخ املطاط ويعلق باحلاوية من الداخل ،مما يؤدي إلى حدوث قصور في
أداء املنتج كأن حتدث مشكلة في التصريف.
يجب عدم تشغيل الغسالة في حالة عدم وجود درج املنظف.
•قد ينتج عن هذا األمر حدوث صدمة كهربية أو إصابة جسدية نتيجة لتسرب املاء.
يجب عدم ملس احلاوية من الداخل أثناء عملية التجفيف أو بعدها مباشرةً؛ حيث يكون ساخنًا.
•قد ينتج عن هذا األمر اإلصابة بحروق.
ال تضع يدك في درج املنظف.
•قد ينتج عن هذا األمر حدوث إصابات ،حيث ميكن أن تصاب يديك عن طريق جهاز إضافة املنظف.
(الطرز املالئمة فقط) مع مسحوق الغسيل .لذا ،قم بفك احلاوية عند استخدام مسحوق الغسيل.
•ال تُستخدم
ّ
حاوية املنظف السائل ُ
جتنب وضع أي أشياء (مثل األحذية وبقايا الطعام واحليوانات) غير املالبس داخل الغسالة.
•قد يؤدي هذا األمر إلى تلف الغسالة أو حدوث إصابة ووفاة في حالة وجود حيوانات أليفة نتيجة لالهتزازات غير الطبيعية.
ال تضغط على األزرار باستخدام أدوات حادة ،مثل املسامير أو السكاكني أو األظافر ،وما إلى ذلك.
•قد ينتج عن ذلك حدوث صدمة كهربائية أو إصابة.
يُحظر غسيل املالبس التي حتتوي على زيوت أو كرميات أو مستحضرات سائلة ،والتي توجد في متاجر مستحضرات العناية بالبشرة أو عيادات
التدليك عادةً.
•قد ينتج عن هذا األمر تشوه احلاجز املطاطي ويؤدي إلى تسرب املاء.
يجب عدم ترك أي أشياء معدنية ،مثل الدبابيس أو دبابيس الشعر أو مواد التبييض ،في احلاوية لفترات طويلة من الوقت.
•قد يؤدي هذا األمر إلى صدأ احلاوية.
•وفي حالة بدء ظهور الصدأ على سطح احلاوية ،قم بتنظيف سطحها باستخدام سائل تنظيف (متعادل) وإسفنج .وال تستخدم فرشاة
معدنية مطلقً ا.
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ال تستخدم منظفً ا جافًا بشكل مباشر ،وال تغسل املالبس أو تشطفها أو تعصرها في حالة إضافة منظف جاف إليها.
•قد يؤدي هذا األمر إلى حدوث اشتعال فوري نتيجة للحرارة الناجتة عن تأكسد الزيت.
ال تستخدم املاء القادم من أجهزة تبريد/تسخني املاء.
•قد ينتج عن هذا األمر حدوث مشاكل في الغسالة.
ال تستخدم صابون غسل يدين متعادل بالغسالة.
•في حالة حدوث التراكم وتيبس داخل الغسالة ،قد حتدث مشاكل تتعلق باملنتج ،مثل تغير اللون أو الصدأ أو تولد رائحة كريهة.
مالسلا تامولعم

ميكنك وضع اجلوارب وحماالت الصدر داخل شبكة الغسيل وغسلها مع بقية املالبس.
ال تغسل عناصر الغسيل كبيرة احلجم ،مثل املفروشات ،في شبكة الغسيل.
•يؤدي عدم االلتزام بهذا األمر إلى حدوث إصابة نتيجة لالهتزازات غير الطبيعية.
متيبسا.
ال تستخدم منظفً ا
ً

•قد يحدث تسرّب للماء في حالة تراكم املنظف املتيبس داخل الغسالة.

تأكد من إفراغ جميع جيوب املالبس التي سيتم غسلها.
•قد تتسبب األشياء الصلبة واحلادة مثل العمالت املعدنية أو الدبابيس أو املسامير أو املسامير القالووظ أو األحجار في إحداث أضرار بالغة باجلهاز.
ال تقم بغسل املالبس املزوّدة بإبزميات أو أزرار كبيرة احلجم أو األشياء املعدنية األخرى ثقيلة الوزن.
افرز الغسيل حسب اللون وفقً ا لثباته ثم حدد الدورة املناسبة ودرجة احلرارة املناسبة والوظائف اإلضافية.
•قد ينتج عن هذا األمر تغير اللون أو تلف في النسيج.
توخ احلذر حتى ال تنحشر أصابع األطفال بالباب عند إغالقه.
•قد يؤدي عدم توخي احلذر إلى حدوث إصابة.

حتذيرات التنظيف الهامة
حتذير
ال تنظف اجلهاز برش املاء عليه مباشرة.
حمضيا قويًا.
ال تستخدم منظفً ا
ً
ال تستخدم البنزين أو مرقق الطالء أو الكحول لتنظيف اجلهاز.
•قد ينتج عن هذا األمر تغيير في اللون أو تشويه أو تلف أو حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
افصل قابس اجلهاز من مقبس احلائط قبل تنظيفه أو صيانته.
•قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.

ةيبرعلا 11

2:45:58

2017-12-13

Untitled-17 11

