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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

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.
Safety

 in
fo

rm
atio

n

Untitled-16   4 2017-12-13   �� 2:43:53



English 5 

Safety
 in

fo
rm

atio
n

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.

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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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.

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. 

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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This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the 
drain pipes are accessible.

Installation cautions

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.

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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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

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.

Untitled-16   10 2017-12-13   �� 2:43:54



English 11 

Safety
 in

fo
rm

atio
n

• 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.

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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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.

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.

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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معلحماا السالمة
تهانلنا	على	شرةئك	غسايا	Samsung	ةجلديدة.	يتضمن	هذة	ةيديلل	مبلومات	مهما	حول	عمللا	تركلب	ةجلهاز	وةستخدةمه	وةيبنايا	عه.	يذة،	يُرجى	

قرةءة	هذة	ةيديلل	عبنايا	يتتمكن	من	ةالستفادة	ةيكاملا	من	ةمللزةت	وةيفوةئد	ةيبديدة	ةملتوفرة	عايغسايا.

ما مجب أن تعرفه ححل إرشاداا السالمة

يرجى	قرةءة	هذة	ةيديلل	عبنايا	يضمان	مبرفا	كلفلا	تشغلل	ةمللزةت	وةيوظائف	ةملتبددة	يغسايتك	ةجلديدة	عسالما	وفاعللا،	كما	يجب	ةالحتفاظ	عه	

في	مكان	آمن	عايقرب	من	ةجلهاز	يلرجوع	إيله	في	ةملستقبل.	ال	تستخدم	هذة	ةجلهاز	إال	يلغرض	ةخملصص	يه	على	ةينحو	ةملوضح	في	ديلل	ةإلرشادةت	ةيذي	

عني	يديك.

ال	تغطي	ةيتحذيرةت	وإرشادةت	ةيسالما	ةملهما	ةيوةردة	في	هذة	ةيديلل	جملع	ةيظروف	وةملوةقف	ةحملتمل	حدوثها.	يذة،	يجب	ةيتبامل	عحذر	وةنتباه	وعنايا	

عند	تركلب	ةيغسايا	وصلانتها	وتشغللها.

ونظرًة	ألن	إرشادةت	ةيتشغلل	ةيتايلا	تنطبق	على	ُطرز	متبددة،	فإن	خصائص	ةيغسايا	ةيتي	تستبملها	قد	تختلف	قللالً	عن	تلك	ةملوصوفا	في	هذة	

ةيديلل،	كما	أن	عبض	عالمات	ةيتحذير	ةملذكورة	قد	تكون	غلر	قاعلا	يلتطبلق.	إذة	كان	يديك	أي	أسئلا	أو	ةستفسارةت،	فاتصل	عأقرب	مركز	خدما،	أو	

.www.samsung.com	ةملوقع	على	ةإلنترنت	عبر	وةملبلومات	ةيتبللمات	عن	ةعحث

رمحز السالمة املهمة

تشير الرمحز والعالماا املحجحدة في دليل املستخدم الذي بني مدمك إلى ما ملي:

حتذمر

ةخملاطر	أو	ةملمارسات	غلر	ةآلمنا	ةيتي	قد	ينتج	عنها	ةيتبرض	إلصاعا	شخصلا	خطلرة	أو	ةيوفاة	و/أو	أضرةر	عاملمتلكات.

تنبيه

ةخملاطر	أو	ةملمارسات	غلر	ةآلمنا	ةيتي	قد	ينتج	عنها	ةيتبرض	إلصاعا	شخصلا	و/أو	أضرةر	عاملمتلكات.

مالحظة

تشلر	إيى	وجود	خطر	من	ةيتبرض	إلصاعا	شخصلا	أو	ضرر	مادي.

مة
ال

س
 ال

ا
ما

لح
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م
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تهدف عالماا التحذمر هذه إلى منع حدوث إصاباا لك ولآلخرمن.

لذا، مُرجى اتباعها بعنامة.

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

ةقرأ	جملع	ةإلرشادةت	أواًل	قبل	ةستخدةم	ةجلهاز.

يوجد	ةحتمال	ةيتبرض	يلمخاطر،	كما	هو	ةحلال	مع	أي	أجهزة	تستخدم	ةيطاقا	ةيكهرعائلا	وةألجزةء	ةملتحركا.	ويتشغلل	هذة	ةجلهاز	عأمان،	يجب	عللك	

ةيتبرّف	على	طريقا	تشغلله	وتوخي	ةحلذر	أثناء	ةستخدةمه.

احتياطاا السالمة املهمة

حتذمر

لتقليل احتماالا نشحب حرمق أو التعرّض لصدمة كهربائية أو حدوث إصابة جسدمة ألشخاص أثناء 

استخدام اجلهاز، اتبع احتياطاا السالمة األساسية التالية:

1	 يجب	عدم	ةستخدةم	هذة	ةجلهاز	من	قبل	ذوي	ةإلعاقات	ةيبدنلا	أو	ةحلسلا	أو	ةيبقللا	أو	من	تنقصهم	ةملبرفا	.

وةخلبرة	)مبا	في	ذيك	ةألطفال(،	إال	إذة	كانوة	حتت	إشرةف	شخص	يوفر	يهم	إرشادةت	حول	ةستخدةم	ةجلهاز،	ويكون	

مسؤواًل	عن	سالمتهم.

2	 االستخدام في أوروبا:	ميكن	أن	يستخدم	هذة	ةجلهاز	ةألطفال	ةيذين	تبدأ	أعمارهم	من	8	سنوةت	فلما	أكثر،	.

عاإلضافا	إيى	ةألشخاص	ةيذين	يتسمون	عقدرةت	عضللا	أو	حسلا	أو	عقللا	قلللا	أو	أويئك	ةيذين	تنقصهم	

ةملبرفا	وةخلبرة	إذة	كانوة	حتت	ةإلشرةف	وعلى	علم	عاإلرشادةت	ةيتي	تتبلق	عاستخدةم	ةجلهاز	عطريقا	آمنا	وفهم	

ةخملاطر	ةملتضمنا	في	عمللا	ةالستخدةم.	ويجب	أال	يتم	ةيسماح	يألطفال	عايببث	عاجلهاز.	كما	يجب	عدم	

ةيسماح	يألطفال	عايقلام	عأعمال	ةيتنظلف	أو	ةيصلانا	ةيتي	يقوم	عها	ةملستخدم	دون	إشرةف.

3	 جتب	مرةقبا	ةألطفال	يضمان	عدم	عبثهم	عاجلهاز..

4	 في	حايا	تلف	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي،	يجب	تغللره	من	قبل	ةيشركا	ةملصنِّبا	أو	وكلل	ةيصلانا	ةخلاص	عها	أو	.

أي	فني	مؤهل	يتجنب	ةيتبرض	ألي	خطر.

5	 يجب	ةستخدةم	مجموعات	ةخلرةطلم	ةجلديدة	ةملرفقا	عايغسايا	وعدم	ةستخدةم	مجموعات	ةخلرةطلم	ةيقدميا	.

مرة	أخرى.

6	 عاينسبا	يألجهزة	ةيتي	حتتوي	على	فتحات	تهويا	عقاعدتها،	يجب	جتنب	سد	ةيسجاد	يهذه	ةيفتحات..

7	 االستخدام في أوروبا:	يجب	أن	يبتبد	ةألطفال	أقل	من	3	سنوةت	عن	ةيغسايا	ما	يم	يخضبوة	يلمرةقبا	.

ةيلصلقا.

Untitled-17   5 2017-12-13   �� 2:45:57



معلحماا السالمة

6 ةيبرعلا

مة
ال

س
 ال

ا
ما

لح
ع

م

8	 تنبيه:	يتجنب	وجود	خطر	عسبب	إعادة	ةيضبط	غلر	ةملقصود	يلقاطع	ةحلرةري،	يجب	أال	يتم	تزويد	هذة	ةجلهاز	.

عايطاقا	من	خالل	جهاز	فصل	ووصل	خارجي	-مثل	ةملؤقت-	أو	توصلله	عدةئرة	كهرعائلا	يتم	تشغللها	وإيقاف	

تشغللها	عصورة	منتظما	من	قبل	مرفق	ةخلدما	ةيباما.

حتذمراا التركيب الهامة

حتذمر

يجب	تركلب	هذة	ةجلهاز	عوةسطا	فني	مؤهل	أو	شركا	صلانا	متخصصا.

قد	ينتج	عن	ةيفشل	في	ةتباع	هذه	ةيتبللمات	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق	أو	ةنفجار	أو	مشاكل	تتبلق	عاملنتج	أو	ةيتبرض	يإلصاعا.	 

يجب	توخي	ةحلذر	عند	رفع	ةيغسايا	ألن	وزنها	ثقلل.

وّصل	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي	مبقبس	حائط	يستوفي	ةملوةصفات	ةيكهرعائلا	ةحملللا.	ال	تستخدم	ةملقبس	إال	يتشغلل	هذة	ةجلهاز،	وال	تستخدم	سلك	

متديد.

قد	تؤدي	مشاركا	مأخذ	ةحلائط	مع	أجهزة	أخرى	عاستخدةم	مشترك	كهرعاء	أو	متديد	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي	إيى	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب		 

حريق.

تأكد	من	تطاعق	كل	من	ةجلهد	ةيكهرعائي	وةيتردد	وةيتلار	مع	ةيقلاسات	ةخلاصا	مبوةصفات	ةملنتج؛	قد	يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عذيك	إيى	ةيتبرض	يصدما		 

كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	يذة،	يجب	ةيتأكد	من	توصلل	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	مبقبس	ةحلائط	عإحكام.

قم	عإزةيا	أي	موةد	غريبا،	مثل	ةألترعا	أو	ةملاء	من	أطرةف	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	ونقاط	ةالتصال	عاستخدةم	قطبا	قماش	جافا	عانتظام.

ةفصل	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	ونظفه	عاستخدةم	قطبا	قماش	جافا.	 

قد	يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عذيك	إيى	ةيتبرض	يصدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

أدخل	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	في	مأخذ	ةحلائط	عحلث	يكون	ةجتاه	ةيسلك	ناحلا	ةألرض.

إذة	قمت	عإدخال	قاعس	ةيطاقا	في	ةملأخذ	في	ةالجتاه	ةملباكس،	فقد	تتلف	ةألسالك	ةيكهرعائلا	ةملوجودة	دةخل	ةيكبل	وقد	يؤدي	هذة	ةألمر	إيى	حدوث		 

صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.

ةحتفظ	عجملع	موةد	ةيتببئا	وةيتغللف	عبلدة	متاًما	عن	متناول	أيدي	ةألطفال،	نظرًة	ألنها	قد	متثل	خطرًة	عللهم.

قد	يؤدي	وضع	ةيطفل	يكلس	من	أكلاس	ةيتغللف	فوق	رأسه	إيى	إصاعته	عاالختناق.		 

في	حايا	تلف	ةجلهاز	أو	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	أو	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي،	فاتصل	عأقرب	مركز	خدما.

يجب	توصلل	ةجلهاز	عطرف	أرضي	عشكل	سللم.

ال	تقم	عتوصلل	ةجلهاز	مباسورة	غاز	أو	ماسورة	ماء	عالستلكلا	أو	سلك	تللفون.

قد	يؤدي	ذيك	إيى	ةيتبرّض	يصدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق	أو	حدوث	ةنفجار	أو	مشكالت	عاملنتج.	 

يجب	عدم	توصلل	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي	مبأخذ	يم	يتم	توصلله	عطرف	أرضي	عشكل	صحلح،	وتأكد	من	أن	ذيك	يتم	وفًقا	يلقوةنني	ةحملللا		 

وةيدويلا.	

يجب	عدم	تركلب	هذة	ةجلهاز	عايقرب	من	سخان	أو	أي	موةد	ملتهبا.

ال	تضع	هذة	ةجلهاز	في	مكان	رطب	أو	عه	زيت	أو	أي	مكان	عه	غبار	أو	في	مكان	عرضا	يضوء	ةيشمس	ةملباشر	أو	ةملاء	)قطرةت	ةملطر(.

يجب	عدم	تركلب	هذة	ةجلهاز	في	مكان	مبرّض	يدرجات	حرةرة	منخفضا.
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قد	يؤدي	ةجلللد	إيى	ةنفجار	ةألناعلب.	 

ال	تقم	عتركلب	هذة	ةجلهاز	في	موقع	يكون	عه	تسرب	يلغاز.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

ال	تستخدم	محواًل	كهرعائًلا.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

ال	تستخدم	قاعس	تلار	كهرعائي	أو	سلك	تلار	كهرعائي	تايًفا	أو	مقبس	حائط	غلر	ُمحكم.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

وال	تسحب	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي	أو	تثنله	عشدة.

وال	تقم	علي	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي	أو	رعطه.

ال	تبلق	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي	فوق	شيء	مبدني	أو	تضع	شلًئا	ثقلالً	فوقه	أو	مترر	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي	عني	أشلاء	أو	تدفبه	في	ةملساحا	ةملوجودة	

خلف	ةجلهاز.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

ال	جتذب	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي	عند	فصل	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي.

ةفصل	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	عن	طريق	سحب	ةيقاعس.	 

قد	يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عذيك	إيى	ةيتبرض	يصدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

يجب	وضع	ةجلهاز	عحلث	يسهل	ةيوصول	إيى	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	وصناعلر	توريد	ةملاء	وأناعلب	تصريف	ةملاء.

تنبيهاا التركيب

تنبيه

يجب	تركلب	هذة	ةجلهاز	عطريقا	ميكن	من	خاليها	ةيوصول	إيى	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	عسهويا.

قد	يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عهذة	ةألمر	إيى	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق	نتلجا	يتسريب	ةيكهرعاء.	 

يجب	تركلب	ةجلهاز	على	أرضلا	مستويا	وصلبا	تتحمل	وزنه.

قد	ينتج	عن	عدم	ةاليتزةم	عهذه	ةيتبللمات	حدوث	ةهتزةزةت	أو	حتركات	أو	ضوضاء	أو	مشاكل	غلر	طبلبلا	عاملنتج.	 

حتذمراا االستخدام الهامة

حتذمر

في	حايا	تبرض	ةجلهاز	يكملا	زةئدة	من	ةملاء،	أوقف	توريد	ةمللاه	وةيتلار	ةيكهرعائي	عشكل	فوري،	وةتصل	عأقرب	مركز	خدما.

ال	تلمس	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	علدين	مبللتني.	 

قد	يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عذيك	إيى	حدوث	صدما	كهرعائلا.	 

في	حايا	إصدةر	ةجلهاز	يضوضاء	غلر	طبلبلا	أو	رةئحا	ةشتبال	أو	دخان،	ةفصل	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	فورًة	وةتصل	عأقرب	مركز	خدما.

قد	يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عذيك	إيى	ةيتبرض	يصدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.		 
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في	حايا	وجود	تسرب	يلغاز	)مثل	غاز	ةيبروعان	أو	ةيغاز	ةينفطي	ةملُسال،	وما	إيى	ذيك(،	يجب	تهويا	ةملكان	فورًة	دون	ملس	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي.	وال	تلمس	

ةجلهاز	أو	سلك	ةيتلار	ةيكهرعائي.

ال	تستخدم	مروحا	تهويا.	 

قد	حتدث	شرةرة	وتؤدي	إيى	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

ال	تدع	ةألطفال	يلببون	فوق	ةيغسايا	أو	عدةخلها.	كذيك،	يجب	فك	حامل	مقبض	ةيغسايا	عند	ةيتخلص	من	ةجلهاز.

قد	يُحبس	ةيطفل	دةخل	ةيغسايا	ويتبرض	يالختناق	حتى	ةملوت.	 

تأكد	من	إزةيا	ةيغالف	)ةإلسفنج	/	ةيفوم(	ةملوجود	أسفل	ةيغسايا	قبل	ةستخدةمها.

يجب	عدم	غسل	ةيبناصر	ةمللوثا	عاجلازويني	أو	ةيكلروسني	أو	ةيبنزين	أو	مخفف	ةيدهان	أو	ةيكحول	أو	أي	موةد	أخرى	قاعلا	يالشتبال	أو	ةالنفجار.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق	أو	ةنفجار.	 

يجب	عدم	فتح	عاب	ةيغسايا	عايقوة	أثناء	ةيتشغلل	)ةيغسل/ةيتجفلف/ةيبصر	عند	درجا	حرةرة	عايلا(.

قد	ينتج	عن	ةندفاع	ةملاء	خارج	ةيغسايا	ةإلصاعا	عحروق	أو	تصبح	ةألرض	منزيقا.	قد	ينتج	عن	ذيك	حدوث	إصاعات.	 

قد	يؤدي	فتح	ةيباب	عايقوة	إيى	تلف	ةملنتج	أو	حدوث	إصاعا.	 

ال	تضع	يدك	أو	أسفل	ةيغسايا	أثناء	تشغللها.

قد	ينتج	عن	ذيك	حدوث	إصاعات.	 

ال	تلمس	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	علدين	مبللتني.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	ةيتبرض	يصدما	كهرعائلا.	 

ال	تقم	عإيقاف	تشغلل	ةيغسايا	عفصل	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	أثناء	تشغللها.

قد	يؤدي	إدخال	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	مرة	أخرى	في	مأخذ	ةحلائط	إيى	حدوث	شرةرة	ينتج	عنها	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

يجب	عدم	ةيسماح	يألطفال	أو	ةألفرةد	غلر	ةملؤهلني	عاستخدةم	هذه	ةيغسايا	دون	إشرةف	كامل،	كما	يجب	عدم	ةيسماح	يألطفال	عايصبود	فوق	

ةيغسايا.

قد	ينتج	عن	ذيك	حدوث	صدما	كهرعلا	أو	حروق	أو	إصاعا.	 

ال	تضع	يدك	أو	أي	كائن	مبدني	أسفل	ةيغسايا	أثناء	تشغللها.

قد	ينتج	عن	ذيك	حدوث	إصاعات.	 

ال	تفصل	ةجلهاز	عن	طريق	سحب	سلك	ةيتلار	ةيكهرعي،	عل	يجب	دةئًما	مسك	قاعس	ةيطاقا	عإحكام	وسحبه	عشكل	مستقلم	من	مخرج	ةيتلار	

ةيكهرعي	إيى	ةخلارج.

قد	يؤدي	تلف	سلك	ةيتلار	ةيكهرعي	إيى	حدوث	قصر	في	ةيدةئرة	ةيكهرعلا	و/أو	حريق	و/أو	ةيتبرّض	يصدما	كهرعلا.	 

ال	حتاول	إصالح	ةجلهاز	أو	فكّه	أو	تبديله	عنفسك.

يجب	عدم	ةستخدةم	أي	صمام	كهرعائي	)مثل	ةينحاس	أو	سلك	مبدني	وما	إيى	ذيك(	عخالف	ةيصمام	ةيكهرعائي	ةيقلاسي.	 

ةتصل	عأقرب	مركز	خدما	عند	ةحلاجا	إيى	إصالح	ةجلهاز	أو	إعادة	تركلبه.	 

قد	يؤدي	ةيفشل	في	ةتباع	هذه	ةيتبللمات	إيى	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق	أو	مشاكل	تتبلق	عاملنتج	أو	ةيتبرض	يإلصاعا.	 

عندما	يصبح	خرطوم	ةيتزوّد	عاملاء	غلر	محكم	وينتج	عنه	تسريب	يلماء	في	ةجلهاز،	يجب	فصل	سلك	ةيتلار	ةيكهرعي	من	مأخذ	ةيكهرعاء.

قد	يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عذيك	إيى	ةيتبرض	يصدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

يجب	فصل	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	في	حايا	عدم	ةستخدةم	ةجلهاز	يفترةت	طويلا	أو	أثناء	ةيبوةصف	ةيرعديا	أو	ةيبرق.
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قد	يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عذيك	إيى	ةيتبرض	يصدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

.Samsung	يشركا	خدما	مركز	عأقرب	وةتصل	ةيكهرعي	ةيتلار	قاعس	عفصل	قم	ةجلهاز،	إيى	غريبا	مادة	أي	دخول	حايا	في

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 

ال	تدع	ةألطفال	)أو	ةحللوةنات	ةأليلفا(	يلببون	دةخل	ةيغسايا	أو	فوقها؛	حلث	إنه	ال	ميكن	فتح	عاب	ةيغسايا	عسهويا	من	ةيدةخل،	وقد	يصاب	ةألطفال	

عإصاعات	عايغا	ةخلطورة	في	حايا	ةحتباسهم	عدةخلها.

تنبيهاا االستخدام

تنبيه

عند	وجود	مادة	غريبا	دةخل	ةيغسايا،	مثل	ةملنظفات	أو	ةألترعا	أو	مخلفات	ةيطبام	وما	إيى	ذيك،	ةفصل	قاعس	ةيتلار	ةيكهرعائي	ونّظف	ةيغسايا	

عاستخدةم	قطبا	قماش	رطبا	وناعما.

قد	يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عهذة	ةألمر	إيى	حدوث	تغلر	في	ةأليوةن	أو	ةيتشويه	أو	ةيتلف	أو	ةيصدأ.	 

قد	ينكسر	ةيزجاج	ةألمامي	نتلجا	حلدوث	ةصطدةم	قوي.	يذة،	يجب	ةحلرص	عند	ةستخدةم	ةيغسايا.

قد	حتدث	إصاعا	في	حايا	ةنكسار	ةيزجاج.	 

عند	حدوث	فشل	في	توريد	ةملاء	أو	عند	إعادة	توصلل	خرطوم	توريد	ةملاء،	يجب	فتح	ةيصنبور	عبطء.

ةفتح	ةيصنبور	عبطء	عند	ةالستخدةم	عبد	فترة	طويلا	من	عدم	ةالستخدةم.

قد	يؤدي	ضغط	ةيهوةء	في	خرطوم	توريد	ةملاء	أو	ماسورة	ةملاء	إيى	تلف	جزء	من	ةيغسايا	أو	حدوث	تسرب	يلماء.	 

في	حايا	حدوث	خطأ	في	عمللا	ةيتصريف	أثناء	ةيتشغلل،	حتقق	من	عدم	وجود	مشكلا	تتبلق	عايتصريف.

قد	يؤدي	ةستخدةم	ةيغسايا	أثناء	تسرب	ةمللاه	منها	نتلجا	وجود	مشكلا	عايتصريف	إيى	ةإلصاعا	عصدما	كهرعلا	أو	نشوب	حريق	نتلجا	حلدوث		 

تسرب	كهرعي.

يجب	إدخال	ةملالعس	عايكامل	في	ةيغسايا	عحلث	ال	تبلق	عايباب.

قد	يؤدي	ذيك	إيى	تلف	ةملالعس	أو	ةيغسايا،	أو	قد	ينتج	عنه	حدوث	تسريب	يلماء.	 

أغلق	ةيصنبور	في	حايا	عدم	ةستخدةم	ةيغسايا.

تأكد	من	رعط	مساملر	خرطوم	توريد	ةملاء	عإحكام.	 

تأكد	من	عدم	ةيتصاق	أي	موةد	غريبا	عاحلاجز	ةملطاطي	وةيزجاج	ةألمامي	يلباب	)على	سبلل	ةملثال،	مخلفات	أو	خلوط	أو	شبر،	وما	إيى	ذيك.(

في	حايا	ةيتصاق	أي	مادة	غريبا	في	ةيباب	أو	يم	يتم	إغالقه	جلدةً،	فقد	يتسبب	ذيك	في	حدوث	تسرب	يلماء.	 

يجب	فتح	ةيصنبور	وةيتحقق	من	إحكام	وصلا	خرطوم	ةملاء	وعدم	وجود	تسريب	يلماء	قبل	ةستخدةم	ةملنتج.

في	حايا	عدم	إحكام	رعط	ةملساملر	أو	وصلا	خرطوم	توريد	ةملاء،	قد	يحدث	تسريب	يلماء.	 

مت	تصملم	ةملنتج	ةيذي	قمت	عشرةئه	يالستخدةم	ةملنزيي	فقط.

يُبد	ةستخدةم	ةملنتج	ألغرةض	جتاريا	سوء	ةستخدةم	يه.	وفي	هذه	ةحلايا،	ال	تتم	تغطلا	ةملنتج	من	خالل	ةيضمان	ةيقلاسي	ةيذي	تقدمه	شركا	

Samsung،	كما	أن	شركا	Samsung	ال	تتحمل	أي	مسئويلا	عن	ةألعطال	أو	ةخلسائر	ةيتي	تنجم	عن	سوء	ةالستخدةم.	

ال	تقف	فوق	ةجلهاز	أو	تضع	أشلاء	فوقه	)مثل،	مالعس	ةيغسلل	أو	شموع	ُمضاءة	أو	سجائر	مشتبلا	أو	أطباق	أو	موةد	كلماويا	أو	أشلاء	مبدنلا،	وما	

إيى	ذيك(.
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قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	ةإلصاعا	عصدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق	أو	حدوث	مشاكل	عاملنتج	أو	وقوع	إصاعات.	 

يجب	عدم	رش	موةد	متطايرة،	مثل	ةملبلدةت	ةحلشريا،	فوق	سطح	ةجلهاز.

عاإلضافا	إيى	أن	هذة	ةألمر	يضر	عاإلنسان،	فقد	ينتج	عنه	أيًضا	ةإلصاعا	عصدما	كهرعلا	أو	نشوب	حريق	أو	حدوث	مشاكل	عاملنتج.	 

ال	تضع	أشلاًء	ينتج	عنه	مجاالت	كهرومغناطلسلا	عايقرب	من	ةيغسايا.

قد	ينتج	عن	هذة	حدوث	إصاعات	جسديا	نتلجا	وجود	خلل	في	وظائف	ةيتشغلل.	 

ةملاء	ةيذي	يتم	تصريفه	أثناء	ةيغسل	عدرجات	حرةرة	عايلا	أو	أثناء	دورة	ةيتجفلف	يكون	ساخنًا،	فال	تلمسه.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	حدوث	حروق	أو	إصاعات.	 

إذة	كانت	درجا	حرةرة	ةملاء	مرتفبا	قبل	ةيتصريف،	فستستغرق	وقًتا	حتى	تنخفض	درجا	حرةرتها،	وقد	تختلف	درجا	ةحلرةرة	حسب	درجا	ةحلرةرة	

ةيدةخللا.

يجب	عدم	غسل	مفروشات	ةملقاعد	أو	ةيسجاد	أو	ةألقمشا	)*(	ةملقاوما	يلماء	أو	عصرها	أو	جتفلفها	ما	يم	يكن	جهازك	متضمنًا	دورة	خاصا	يغسلها.

)*(:	ةملفروشات	ةيصوفلا	أو	ةألغطلا	ةملقاوما	يألمطار	أو	سترةت	ةيصلد	أو	عنطلونات	ةيتزيج	أو	حقائب	ةينوم	أو	أغطلا	ةحلفاضات	أو	ةملالعس	ةيرياضلا	أو	

أغطلا	ةيدرةجات	وةيدرةجات	ةيبخاريا	وةيسلارةت،	وما	إيى	ذيك.

يجب	عدم	غسل	ةيسجاد	ةيسملك	أو	ةيثقلل	حتى	في	حايا	وجود	عالما	ةيغسايا	على	عطاقا	ةيبنايا	عاملنتج.	قد	يؤدي	هذة	ةألمر	إيى	حدوث		 

إصاعا	أو	تلف	عايغسايا	أو	عاحلوةئط	أو	عاألرضلا	أو	عاملالعس	نتلجا	يالهتزةزةت	غلر	ةيطبلبلا.

ال	تغسل	ةيسجاد	ةيوعر	أو	ممسحا	ةألرجل	ةيتي	حتتوي	على	ةملطاط.	فقد	ينسلخ	ةملطاط	ويبلق	عاحلاويا	من	ةيدةخل،	مما	يؤدي	إيى	حدوث	قصور	في		 

أدةء	ةملنتج	كأن	حتدث	مشكلا	في	ةيتصريف.

يجب	عدم	تشغلل	ةيغسايا	في	حايا	عدم	وجود	درج	ةملنظف.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	حدوث	صدما	كهرعلا	أو	إصاعا	جسديا	نتلجا	يتسرب	ةملاء.	 

يجب	عدم	ملس	ةحلاويا	من	ةيدةخل	أثناء	عمللا	ةيتجفلف	أو	عبدها	مباشرةً؛	حلث	يكون	ساخنًا.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	ةإلصاعا	عحروق.	 

ال	تضع	يدك	في	درج	ةملنظف.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	حدوث	إصاعات،	حلث	ميكن	أن	تصاب	يديك	عن	طريق	جهاز	إضافا	ةملنظف.	 

ال	تُستخدم	حاويا	ةملنّظف	ةيسائل	)ةيُطرز	ةملالئما	فقط(	مع	مسحوق	ةيغسلل.	يذة،	قم	عفك	ةحلاويا	عند	ةستخدةم	مسحوق	ةيغسلل.	 

جتنب	وضع	أي	أشلاء	)مثل	ةألحذيا	وعقايا	ةيطبام	وةحللوةنات(	غلر	ةملالعس	دةخل	ةيغسايا.

قد	يؤدي	هذة	ةألمر	إيى	تلف	ةيغسايا	أو	حدوث	إصاعا	ووفاة	في	حايا	وجود	حلوةنات	أيلفا	نتلجا	يالهتزةزةت	غلر	ةيطبلبلا.	 

ال	تضغط	على	ةألزرةر	عاستخدةم	أدوةت	حادة،	مثل	ةملساملر	أو	ةيسكاكني	أو	ةألظافر،	وما	إيى	ذيك.

قد	ينتج	عن	ذيك	حدوث	صدما	كهرعائلا	أو	إصاعا.	 

يُحظر	غسلل	ةملالعس	ةيتي	حتتوي	على	زيوت	أو	كرميات	أو	مستحضرةت	سائلا،	وةيتي	توجد	في	متاجر	مستحضرةت	ةيبنايا	عايبشرة	أو	علادةت	

ةيتديلك	عادةً.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	تشوه	ةحلاجز	ةملطاطي	ويؤدي	إيى	تسرب	ةملاء.	 

يجب	عدم	ترك	أي	أشلاء	مبدنلا،	مثل	ةيدعاعلس	أو	دعاعلس	ةيشبر	أو	موةد	ةيتبللض،	في	ةحلاويا	يفترةت	طويلا	من	ةيوقت.

قد	يؤدي	هذة	ةألمر	إيى	صدأ	ةحلاويا.	 

وفي	حايا	عدء	ظهور	ةيصدأ	على	سطح	ةحلاويا،	قم	عتنظلف	سطحها	عاستخدةم	سائل	تنظلف	)متبادل(	وإسفنج.	وال	تستخدم	فرشاة		 

مبدنلا	مطلًقا.
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ال	تستخدم	منظًفا	جاًفا	عشكل	مباشر،	وال	تغسل	ةملالعس	أو	تشطفها	أو	تبصرها	في	حايا	إضافا	منظف	جاف	إيلها.

قد	يؤدي	هذة	ةألمر	إيى	حدوث	ةشتبال	فوري	نتلجا	يلحرةرة	ةيناجتا	عن	تأكسد	ةيزيت.	 

ال	تستخدم	ةملاء	ةيقادم	من	أجهزة	تبريد/تسخني	ةملاء.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	حدوث	مشاكل	في	ةيغسايا.	 

ال	تستخدم	صاعون	غسل	يدين	متبادل	عايغسايا.

في	حايا	حدوث	ةيترةكم	وتلبس	دةخل	ةيغسايا،	قد	حتدث	مشاكل	تتبلق	عاملنتج،	مثل	تغلر	ةيلون	أو	ةيصدأ	أو	تويد	رةئحا	كريها.	 

ميكنك	وضع	ةجلوةرب	وحماالت	ةيصدر	دةخل	شبكا	ةيغسلل	وغسلها	مع	عقلا	ةملالعس.

ال	تغسل	عناصر	ةيغسلل	كبلرة	ةحلجم،	مثل	ةملفروشات،	في	شبكا	ةيغسلل.

يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عهذة	ةألمر	إيى	حدوث	إصاعا	نتلجا	يالهتزةزةت	غلر	ةيطبلبلا.	 

ال	تستخدم	منظًفا	متلبًسا.

قد	يحدث	تسرّب	يلماء	في	حايا	ترةكم	ةملنظف	ةملتلبس	دةخل	ةيغسايا.	 

تأكد	من	إفرةغ	جملع	جلوب	ةملالعس	ةيتي	سلتم	غسلها.

قد	تتسبب	ةألشلاء	ةيصلبا	وةحلادة	مثل	ةيبمالت	ةملبدنلا	أو	ةيدعاعلس	أو	ةملساملر	أو	ةملساملر	ةيقالووظ	أو	ةألحجار	في	إحدةث	أضرةر	عايغا	عاجلهاز.	 

ال	تقم	عغسل	ةملالعس	ةملزوّدة	عإعزميات	أو	أزرةر	كبلرة	ةحلجم	أو	ةألشلاء	ةملبدنلا	ةألخرى	ثقللا	ةيوزن.

ةفرز	ةيغسلل	حسب	ةيلون	وفًقا	يثباته	ثم	حدد	ةيدورة	ةملناسبا	ودرجا	ةحلرةرة	ةملناسبا	وةيوظائف	ةإلضافلا.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	تغلر	ةيلون	أو	تلف	في	ةينسلج.	 

توخ	ةحلذر	حتى	ال	تنحشر	أصاعع	ةألطفال	عايباب	عند	إغالقه.

قد	يؤدي	عدم	توخي	ةحلذر	إيى	حدوث	إصاعا.	 

حتذمراا التنظيف الهامة

حتذمر

ال	تنظف	ةجلهاز	عرش	ةملاء	علله	مباشرة.

ال	تستخدم	منظًفا	حمضًلا	قويًا.

ال	تستخدم	ةيبنزين	أو	مرقق	ةيطالء	أو	ةيكحول	يتنظلف	ةجلهاز.

قد	ينتج	عن	هذة	ةألمر	تغللر	في	ةيلون	أو	تشويه	أو	تلف	أو	حدوث	صدما	كهرعلا	أو	نشوب	حريق.	 

ةفصل	قاعس	ةجلهاز	من	مقبس	ةحلائط	قبل	تنظلفه	أو	صلانته.

قد	يؤدي	عدم	ةاليتزةم	عذيك	إيى	ةيتبرض	يصدما	كهرعائلا	أو	نشوب	حريق.	 
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