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Zasady bezpieczeństwa
Gratulujemy zakupu nowej pralki firmy Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje 
dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji posiadanego urządzenia. Przeczytanie niniejszej instrukcji 
pozwoli w pełni wykorzystać zalety i funkcje pralki.

Co należy wiedzieć o instrukcjach bezpieczeństwa

Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją, aby bezpiecznie i wydajnie obsługiwać liczne funkcje 
nowego urządzenia. Schowaj instrukcję tak, aby w razie konieczności mieć ją pod ręką. Używaj urządzenia 
tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi.

Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują 
wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas montażu, konserwacji i 
obsługi pralki użytkownik powinien zachować ostrożność i kierować się zdrowym rozsądkiem.

Z racji tego, że niniejsza instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, funkcje Twojej pralki mogą się 
nieznacznie różnić od opisanych tutaj. Dodatkowo nie wszystkie znaki ostrzegawcze mogą mieć 
zastosowanie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag skontaktuj się z najbliższym centrum 
serwisowym lub uzyskaj pomoc i informacje online na stronie www.samsung.com.

Ważne symbole ostrzegawcze

Znaczenie symboli używanych w tej instrukcji obsługi

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do poważnego kalectwa, śmierci i/lub 
zniszczenia mienia.

PRZESTROGA

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia mienia.

UWAGA

Oznacza, że istnieje ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

Zasady bezpieczeństw
a
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Oznaczenia mają za zadanie zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.

Należy ich bezwzględnie przestrzegać.

Po przeczytaniu niniejszej instrukcji należy zachować ją na przyszłość.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.

Jak w przypadku każdego innego urządzenia zasilanego elektrycznością i zawierającego części ruchome, 
istnieją potencjalne zagrożenia użytkowania. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z 
urządzenia, należy zaznajomić się z zasadami jego działania i zachować odpowiednią ostrożność.

Ważne ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do obrażeń lub 
uszkodzenia mienia.

1. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź 
o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać 
z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną 
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

2. Do użytku w Europie: To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od lat 
8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej 
bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem 
lub po uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i 
wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym korzystaniem z urządzenia. 
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani 
konserwować urządzenia bez nadzoru.

3. Nie wolno dopuścić, aby urządzeniem bawiły się dzieci.

4. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać 
wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez 
wykwalifikowaną osobę.

5. Należy użyć nowych przyłączy, które zostały dostarczone z produktem. Nie 
wolno używać starych przyłączy.
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6. Urządzenia, w których otwory wentylacyjne znajdują się w podstawie, należy 
ustawiać tak, aby dywan nie blokował otworów.

7. Do użytku w Europie: Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny przebywać w 
pobliżu urządzenia, chyba że znajdują się pod stałą opieką.

8. PRZESTROGA: Ze względów bezpieczeństwa w przypadku niezamierzonego 
zresetowania przerywaczy termicznych, urządzenia nie należy podłączać za 
pomocą zewnętrznego włącznika (np. włącznika czasowego) ani podłączać 
do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez urządzenie 
zasilające.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE

Instalacja urządzenia musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego technika lub pracownika serwisu.

• W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z produktem lub 
obrażeń ciała.

Urządzenie jest ciężkie, dlatego należy zachować ostrożność przy jego podnoszeniu.

Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieci zgodnego z lokalną specyfikacją. Gniazdko powinno być 
używane tylko z tym urządzeniem. Nie wolno używać przedłużacza.

• Współdzielenie gniazda z innymi urządzeniami za pomocą listwy zasilającej lub przedłużacza 
przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem lub pożar.

• Należy sprawdzić, czy napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są zgodne ze specyfikacją produktu. 
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Zdecydowanie 
wciśnij wtyczkę do gniazdka w ścianie.

Z bolców i styków wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce substancje, 
takie jak kurz czy wodę.

• Odłącz wtyczkę i przetrzyj ją suchą szmatką.
• W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Wtyczkę należy włożyć do gniazdka w taki sposób, aby przewód biegł w kierunku podłogi.

• Podłączenie wtyczki do gniazdka w przeciwnym kierunku może uszkodzić kable elektryczne w 
przewodzie i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą być dla nich 
niebezpieczne.
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• Nałożenie przez dziecko worka na głowę może doprowadzić do uduszenia. 

W przypadku uszkodzenia urządzenia, wtyczki lub kabla zasilającego należy skontaktować się z 
najbliższym punktem serwisowym.

Urządzenie wymaga właściwego uziemienia.

Nie wolno uziemiać urządzenia do rury gazowej, rury wodociągowej z tworzyw sztucznych lub linii 
telefonicznej.

• Może to spowodować porażenie prądem, pożar, wybuch, problemy z produktem lub obrażenia ciała.
• Nigdy nie należy podłączać kabla zasilającego do gniazda, które nie jest prawidłowo uziemione. 

Zawsze należy sprawdzić, czy uziemienie jest zgodne z przepisami lokalnymi i krajowymi. 

Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzejnika lub materiałów łatwopalnych.

Nie wolno instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, zatłuszczonych lub zakurzonych ani w 
miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wody (kropel deszczu).

Nie wolno instalować urządzenia w miejscu, gdzie będzie ono narażone na działanie niskich temperatur.

• Niska temperatura (np. mróz) może spowodować pęknięcie rur.

Nie wolno umieszczać produktu w miejscu, w którym może ulatniać się gaz.

• Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno używać transformatora prądu.

• Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych gniazd.

• Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno naciągać ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego.

Nie wolno skręcać ani wiązać przewodu zasilającego.

Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść na nim ciężkich przedmiotów, 
kłaść go między obiektami ani wciskać go za urządzenie.

• Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno odłączać wtyczki zasilania, pociągając za sam kabel.

• Kabel zasilający należy odłączać, przytrzymując go za wtyczkę.
• W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Umiejscowienie urządzenia powinno zapewniać dostęp do źródła zasilania, instalacji doprowadzającej 
wodę i rur odpływowych.
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Przestrogi dotyczące instalacji

PRZESTROGA

Umiejscowienie urządzenia powinno zapewniać łatwy dostęp do źródła zasilania.

• W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru z powodu przebić 
prądu.

Urządzenie należy umieścić na solidnym i równym podłożu, które utrzyma jego wagę.

• W przeciwnym wypadku może dojść do nadmiernych wibracji, przesuwania się lub hałaśliwej pracy 
urządzenia oraz innych problemów.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania

OSTRZEŻENIE

Gdy urządzenie zostanie zalane, należy zamknąć dopływ wody, wyłączyć zasilanie i skontaktować się z 
najbliższym punktem serwisowym.

• Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
• W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

Gdy z urządzenia dobiegają dziwne hałasy, czuć dziwny zapach lub wydobywa się z niego dym, należy 
natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

• W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. 

W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LP itp.) należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, nie 
dotykając wtyczki zasilania. Nie wolno dotykać urządzenia ani wtyczki zasilania.

• Nie wolno używać wentylatora.
• Iskra może spowodować wybuch lub pożar.

Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się w lub na pralce. W przypadku pozbywania się urządzenia należy 
usunąć dźwignię drzwiczek pralki.

• Dziecko uwięzione wewnątrz urządzenia może się udusić.

Przed użyciem pralki należy usunąć elementy opakowania (gąbki, styropian) przymocowane do spodu 
pralki.

Nie wolno prać przedmiotów zanieczyszczonych benzyną, naftą, benzenem, rozcieńczalnikiem do farb, 
alkoholem lub innymi substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi.

• Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.

Nie wolno otwierać drzwiczek pralki podczas pracy (z uwagi na wysoką temperaturę podczas prania, 
suszenia lub wirowania).
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• Woda wypływająca z pralki może spowodować oparzenia lub sprawić, że podłoga stanie się śliska. 
Może to spowodować obrażenia.

• Otwarcie drzwiczek siłą może spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała.

Nie wolno wkładać ręki pod pralkę podczas pracy urządzenia.

• Może to spowodować obrażenia.

Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.

• Grozi to porażeniem prądem.

Nie wolno wyłączać urządzenia przez odłączenie wtyczki zasilania podczas pracy.

• Ponowne podłączenie wtyczki do gniazda może wywołać iskrę i spowodować porażenie prądem lub 
pożar.

Nie wolno zezwalać dzieciom ani osobom o ograniczonej sprawności na używanie pralki bez 
odpowiedniego nadzoru. Nie wolno pozwalać dzieciom na wchodzenie do urządzenia lub wspinanie się na 
nie.

• Może to spowodować porażenie prądem, poparzenie lub obrażenia ciała.

Nie wolno wkładać pod pralkę rąk ani metalowych przedmiotów podczas pracy urządzenia.

• Może to spowodować obrażenia.

Nie wolno odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód. Zawsze należy pewnie chwycić wtyczkę 
i stanowczo wyciągnąć ją z gniazdka.

• Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować spięcie, pożar i/lub porażenie prądem 
elektrycznym.

Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać, rozbierać ani modyfikować urządzenia.

• Nie wolno stosować bezpieczników innych niż standardowe (np. miedzianych, z drutu stalowego itp.).
• W razie konieczności naprawy lub ponownej instalacji urządzenia należy skontaktować się z 

najbliższym punktem serwisowym.
• W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z produktem lub obrażeń 

ciała.

Gdy wąż doprowadzający wodę z kranu poluzuje się i zaleje urządzenie, należy odłączyć wtyczkę 
zasilania.

• W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Wtyczkę należy wyjąć z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub podczas burzy.

• W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się jakaś substancja, należy odłączyć wtyczkę zasilania i 
skontaktować się z najbliższym punktem obsługi klienta firmy Samsung.

• Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
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Nie wolno pozwalać dzieciom (ani zwierzętom) bawić się w pralce lub na niej. Trudno jest otworzyć 
drzwiczki pralki od wewnątrz i uwięzione w środku dzieci mogą ulec poważnym obrażeniom.

Przestrogi dotyczące użytkowania

PRZESTROGA

Gdy pralka jest zanieczyszczona przez obce substancje, takie jak detergenty, kurz, resztki pożywienia itp., 
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i wyczyścić pralkę wilgotną, miękką ściereczką.

• W przeciwnym wypadku może dojść do odbarwień, odkształceń, zniszczeń lub powstania ognisk rdzy.

Pod wpływem silnego uderzenia przednia szyba może pęknąć. Należy zachować ostrożność podczas 
używania pralki.

• Pęknięta szyba może doprowadzić do obrażeń.

Po awarii doprowadzenia wody lub przy ponownym połączeniu węża doprowadzającego wodę należy 
powoli otwierać kran.

Po długim okresie nieużywania pralki należy powoli otwierać kran.

• Ciśnienie powietrza w wężu doprowadzającym wodę lub rurze z wodą może spowodować uszkodzenie 
części urządzenia lub wyciek wody.

Jeśli podczas operacji odprowadzania wody dojdzie do awarii, należy sprawdzić, czy istnieje problem z 
odprowadzaniem wody.

• Używanie pralki zalanej wodą z powodu awarii odprowadzania wody grozi porażeniem prądem 
elektrycznym lub pożarem.

Pranie należy całkowicie umieścić w pralce, tak aby nie zablokowało się w drzwiczkach.

• Zablokowanie prania w drzwiczkach może spowodować zniszczenie prania, uszkodzenie pralki lub 
wyciek wody.

Gdy pralka nie jest używana, należy zakręcić dopływ wody.

• Należy sprawdzić, czy śruby w wężu doprowadzającym wodę są prawidłowo dokręcone.

Sprawdź, czy gumowa uszczelka i przednie szklane drzwiczki nie są zanieczyszczone obcymi substancjami 
(np. odpadami, nitkami, włosami itp.).

• Pralka może przeciekać, jeśli obca substancja znajdzie się w drzwiczkach lub gdy drzwiczki nie są 
całkowicie zamknięte.

Przed użyciem produktu otwórz kran i sprawdź, czy złącze węża doprowadzającego wodę jest mocno 
dokręcone i czy nie dochodzi do wycieku wody.

• Jeśli śruby węża doprowadzającego wodę są poluzowane, może dojść do wycieku wody.

Zakupiony produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
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Korzystanie z niego do celów biznesowych stanowi przykład niewłaściwego użycia. W takim przypadku 
produkt nie będzie objęty standardową gwarancją dostarczaną przez firmę Samsung, zaś firma Samsung 
nie będzie odpowiedzialna za usterki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem. 

Nie wolno stawać na urządzeniu lub kłaść na nim przedmiotów (takich jak pranie, zapalone świece lub 
papierosy, naczynia, środki chemiczne, przedmioty metalowe itd.).

• Może to spowodować porażenie prądem, pożar, problemy z produktem lub obrażenia ciała.

Nie wolno rozpylać na powierzchni urządzenia substancji lotnych, takich jak środek owadobójczy.

• Nie tylko są one szkodliwe dla ludzi, ale mogą również spowodować porażenie prądem, pożar lub 
problemy z produktem.

W pobliżu pralki nie wolno umieszczać obiektów, które generują pola elektromagnetyczne.

• Może to doprowadzić do awarii i obrażeń ciała.

Woda odprowadzana podczas prania w wysokich temperaturach lub suszenia jest gorąca. Nie wolno jej 
dotykać.

• Może to doprowadzić do oparzeń lub obrażeń ciała.

Nie wolno prać, wirować lub suszyć siedzisk, mat lub ubrań wodoodpornych (*), chyba że urządzenie ma 
specjalny cykl do prania tego typu rzeczy.

(*): Pościel wełniana, peleryny przeciwdeszczowe, kamizelki rybackie, spodnie narciarskie, śpiwory, 
pieluchy, dresy oraz pokrowce na rowery, motocykle, samochody itp.

• W urządzeniu nie wolno prać grubych ani twardych mat, nawet jeśli na metce umieszczony jest znak 
prania w pralce. Ze względu na nietypowe wibracje może to prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzeń 
pralki, ścian, podłogi lub ubrania.

• W urządzeniu nie wolno prać dywaników ani wycieraczek z gumowym spodem. Gumowa powłoka 
może odkleić się od spodu dywanika i przykleić do wnętrza bębna pralki, powodując awarię pralki, 
taką jak nieprawidłowe odprowadzanie wody.

Nie wolno obsługiwać pralki przy wyjętym dozowniku detergentów.

• Może to spowodować porażenie prądem lub pożar w wyniku wycieku wody.

Nie wolno dotykać wnętrza bębna w trakcie lub tuż po suszeniu. Jest on wówczas gorący.

• Może to doprowadzić do poparzeń.

Nie wolno wkładać rąk do dozownika detergentów.

• Niezastosowanie się do tego zalecenia może grozić obrażeniami dłoni spowodowanymi przez 
urządzenie podające detergent.

• Dozownika detergentów w płynie (tylko niektóre modele) nie należy używać do detergentu w proszku. 
Chcąc użyć detergentu w proszku, należ wyjąć dozownik detergentów w płynie.

Nie wolno umieszczać w pralce przedmiotów innych niż pranie (np. butów, pozostałości jedzenia, 
zwierząt).
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• Ze względu na nietypowe wibracje może to prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzeń pralki lub, w 
przypadku zwierząt, śmierci.

Nie wolno naciskać przycisków paznokciami ani przy użyciu ostrych przedmiotów, takich jak szpilki, noże 
itp.

• Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.

Nie wolno prać prania zabrudzonego olejami, kremami lub emulsjami dostępnymi zazwyczaj w sklepach 
dermatologicznych lub salonach masażu.

• Może to spowodować odkształcenie gumowej uszczelki i wyciek wody.

Nie wolno pozostawiać w bębnie na dłużej wybielacza ani metalowych obiektów, np. agrafek, szpilek do 
włosów itp.

• Może to spowodować rdzewienie bębna.
• Jeśli na powierzchni bębna pojawi się rdza, należy nanieść na nią środek czyszczący (o neutralnym 

odczynie) i wytrzeć gąbką. Nie wolno używać metalowej szczotki.

Nie wolno używać bezpośrednio do czyszczenia suchego detergentu i nie wolno prać, płukać ani wirować 
prania zabrudzonego suchym detergentem czyszczącym.

• Może to spowodować wybuch lub zapłon ze względu na temperaturę utleniania oleju.

Nie wolno używać wody z urządzeń chłodzących lub grzejących wodą.

• Może to spowodować problemy z pralką.

Nie wolno stosować w pralce naturalnego mydła do rąk.

• Jeśli mydło stwardnieje i nagromadzi się wewnątrz produktu, może spowodować problemy z 
produktem, przebarwienia oraz powstawanie rdzy lub nieprzyjemnych zapachów.

Skarpety i biustonosze należy wkładać do siatki do prania i prać je z innymi ubraniami.

W siatce do prania nie wolno prać dużych przedmiotów, takich jak pościel.

• W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała z powodu nietypowych wibracji.

Nie wolno używać twardych detergentów.

• Ich nagromadzenie się w pralce, może spowodować wyciek wody.

Sprawdź, czy kieszenie ubrań przeznaczonych do prania są puste.

• Twarde, ostre przedmioty, takie jak monety, agrafki, gwoździe, śruby lub kamienie, mogą spowodować 
poważne uszkodzenie urządzenia.

W urządzeniu nie wolno prać odzieży zawierającej duże sprzączki, guziki lub inne ciężkie elementy 
metalowe.

Pranie należy sortować według kolorów i ich trwałości. Cykl prania, temperaturę wody i dodatkowe 
funkcje należy dobrać zgodnie z zaleceniami.

• Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować odbarwienie lub uszkodzenie tkaniny.
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Jeśli w pobliżu przebywają dzieci, zamykając drzwiczki, należy zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć im 
palców.

• Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące czyszczenia

OSTRZEŻENIE

Nie wolno czyścić urządzenia przez bezpośrednie rozpylanie na nim wody.

Nie wolno używać środków czyszczących o silnym odczynie kwaśnym.

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika ani alkoholu.

• Może to spowodować odbarwienia, deformację, zniszczenia, porażenie prądem lub pożar.

Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej.

• W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
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Instrukcje dotyczące symbolu WEEE

Prawidłowe usuwanie produktu  (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji 
oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani 
jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) 
wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby 
uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi 
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych 
przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i 
praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla 
środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach 
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w 
którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i 
sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy 
usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków 
regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
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