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Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm máy giặt quần áo mang thương hiệu nổi 

tiếng BOSCH. BOSCH – sản phẩm cao cấp - tiết kiệm điện, nước - hiệu quả tối đa, hi vọng 

sản phẩm sẽ đem đến cho khách hàng sự yên tâm và hài lòng,. Để sử dụng sản phẩm 

được hiệu quả, an toàn và tốt nhất Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử 

dụng:

⦁ Thông tin an toàn: 

⦁ Điện áp sử dụng : 220-240V

⦁ Để máy giặt nơi khô thoáng, sạch sẽ và bằng phẳng, tránh để ở những nơi ẩm thấp 

dễ bị chuột, dán cắn đứt dây

⦁ Tránh để gần chỗ nấu nướng, hơi dầu mỡ sẽ làm máy giặt dễ bị rỉ sét

⦁ Khoảng cách giữa tường và máy giặt ít nhất 10cm.

⦁ Vị trí kết nối đường ống xả và ống nước vào thuận lợi.

⦁ Không giặt quần áo đã dính xăng, dầu vì có thể gây ra cháy, nổ. Những quần áo 

không thấm nước cũng nên có cách giặt riêng (giặt tay hoặc giặt khô).

⦁ Không nên đặt máy giặt ở những nơi ẩm ướt vì có thể gây rò rỉ điện. Để tránh tình 

trạng rò rỉ điện nên nối đất. Nên đặt máy ở những nơi khô thoáng

⦁ Phải kê máy giặt thật vững chắc, trên bề mặt phẳng, bốn chân đều nhau tránh cập 

kênh. Khi giặt hay vắt phải phân bố quần áo đều tránh tình trạng dồn sang một bên 

làm máy bị rung, lắc, phát ra nhiều tiếng ồn.

⦁ Tránh sử dụng máy giặt trong một thời gian dài (giặt liên tục từ mẻ đồ này đến mẻ 

đồ khác).

⦁ Sau 1 hoặc 2 tháng nên vệ sinh bên ngoài máy giặt cũng như lồng giặt. Điều này 

giúp ta bảo quản tốt hơn cũng như tránh vi khuẩn sinh sôi.

⦁ Phân loại chất liệu quần áo trước khi giặt:

Trước khi cho quần áo vào máy giặt, bạn nên dành một chút thời gian để phân loại các 

chất liệu của từng loại vải. Tùy theo loại quần áo mà ta chọn thời gian hoặc chế độ giặt 

thích hợp. Ví dụ như: quần áo dạng sợi tổng hợp, tơ lụa giặt từ 2-5 phút, quần áo bình 

thường (vải cotton) giặt từ 6-9 phút, nếu quần áo quá bẩn thì ta nên ngâm bên ngoài 

trước khi cho vào máy giặt. Những việc này giúp chúng ta rút ngắn thời gian giặt, sử 

dụng hợp lý, ngoài việc tiết kiện được điện và nước mà còn giúp chúng ta bảo vệ được 

quần áo và kéo dài tuổi thọ của máy giặt.

⦁ Phân loại quần áo theo mức độ Bẩn vừa hoặc Bẩn nặng: Những quần áo không 

bẩn nhiều hãy giặt ở chương trình giặt ngắn. Với quần áo bẩn ít hãy giặt ở chương trình 
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không có quá trình giũ qua.                         

⦁ Phân loại đồ giặt theo màu và theo chất liệu vải: Quần áo trắng và quần áo màu 

không giặt chung với nhau. Bạn nên phân loại theo chất liệu vải để lựa chọn chế độ giặt 

phù hợp, bảo vệ được quần áo.

⦁ Đối với những vết bẩn khó giặt bạn nên sử lý tẩy sạch chúng ở bên ngoài 

trước khi cho vào máy giặt: Nếu cần phải giặt bằng nước nóng, tùy theo loại vải mà 

lựa chọn nhiệt độ nước thích hợp. Thông thường nhiệt độ thích hợp sử dụng là khoảng 

40oC. Ở nhiệt độ này, bột giặt sẽ ngấm tốt hơn vào đồ giặt, giúp đánh tan những vết 

bẩn. Nếu giặt nước nóng quá sẽ làm quần áo dễ biến dạng và mất tính đàn hồi.

⦁ Sử dụng chất giặt và chất làm 

mềm vải

Ngăn đựng chất giặt tẩy có 3 ngăn nhỏ

⦁ Washing: Ngăn chứa bột giặt chính.

⦁ Softener : Ngăn chứa nước làm mềm vải.

⦁ Pre-washing: ngăn chứa bột giặt sơ bộ/giũ qua.

Trong ngăn giặt chính có hai chế độ sử dụng chất giặt. Nếu sử dụng chất giặt dạng bột 
thì để lẫy màu xanh ở vị trí nằm ngang, nếu sử dụng chất giặt dạng lỏng thì phải để lẫy 
màu xanh ở vị nằm dọc. Để sử dụng tại vị trí nằm dọc cần kéo lẫy màu xanh ra khỏi vị 
trí nằm ngang, sau đó hạ thẳng xuống theo phương dọc.

Lưu ý: Lượng chất giặt và chất làm mềm vải được sử dụng phụ thuộc vào:

⦁ Số lượng quần áo được giặt
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⦁ Mức độ bẩn sạch của quần áo

⦁ Nồng độ PH trong nước

⦁ Khi sử dụng chất làm mềm vải không nên đổ cao hơn vạch MAX đã cho trong 

ngăn

⦁ Khi bỏ một lượng thích hợp chất làm mềm vải vào hộc chứa chất làm mềm vải, 
nó sẽ được hòa tan vào nước ở lần xả cuối cùng.

⦁ Không được bỏ bột giặt, thuốc tẩy hoặc tinh bột vào lỗ cho chất làm mềm vải.

⦁ Dùng quá nhiều chất làm mềm vải có thể dẫn đến kết quả không mong muốn.

⦁ Không được mở nắp đậy trong quá trình vắt. Nếu cho chất làm mềm vải quá 
sớm, hiệu quả sẽ giảm. Không được để chất làm mềm vải trong bộ pha chất làm 
mềm vải trong một thời gian dài vì nó sẽ trở nên cứng sẽ không tốt cho máy giặt

Đồ giặt Trọng lượng

Áo choàng tắm 1200g

Khăn lau 100g

Khăn bàn 250g

Khăn tắm 200g

Khăn uống trà 100g

Tấm bọc chăn 700g

Tấm ga giường 500g

Áo gối 200g

Áo lao động nam 600g

Áo sơ mi nam 200g

Áo choàng 100g
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Đồ ngủ nữ 200g

Đồ ngủ nam 500g

Đồ lót phụ nữ 100g

Đồ lót nam 100g

⦁ Trọng lượng đồ giặt:
Khi cho đồ giặt vào máy cần lưu ý không được vượt quá khối lượng giặt tối đa của máy 

đối với từng chương trình giặt khác nhau. Để tiện cho việc ước lượng trọng lượng đồ 

giặt, chúng tôi xin đưa ra bảng sau:

⦁ Các bước cơ bản khi sử dụng máy giặt :

⦁ Cho quần áo vào lồng giặt sao cho lượng quần áo phù hợp, tách riêng quần áo 

sáng màu và quần áo tối màu, không được để quá nhiều quần áo vượt mức cho 

phép chú ý quần áo phải chắc chắn là ở bên hết bên trong máy.

⦁ Cho bột giặt , nước xả vải phù hợp vào các ngăn chứa

⦁ Bật máy giặt bằng cách nhấn vào nút công tắc nguồn

⦁ Lựa chọn các chương trình giặt, tốc độ vắt, thời gian giặt (nếu cần)…. phù hợp .

⦁ Nhấn phím Start/ Reload hoặc Start/Pause ( tùy từng máy) để máy bắt đầu hoạt 

động.

⦁ Những chỉ báo lỗi có thể gặp:

Dưới đây là một số lỗi thường gặp có thể xảy ra quý khách có thể chuẩn đoán để có 
thể xác định ra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục sử lý kịp thời:

E:17: Đèn báo này có nghĩa là ống dẫn nước bị rò rỉ, van nước không mở, áp lực 
nước quá thấp hoặc ống dẫn nước bị xoắn lại hoặc bị tắc nghẽn. Hãy tắt nước đi và 
kiểm tra xem ống dẫn có bị xoắn hay không. Dọn sạch bất cứ thứ gì mà bạn thấy ở 
đầu lọc nước vì nó có thể là nguyên nhân làm tắc nghẽn.

E:18: Mã này có nghĩa máy bơm nước bị tắc hoặc đầu ra của ống thoát nước bị tắc. 
Hãy kiểm tra các bộ phận này và vệ sinh chúng.

E:23: Thiết bị bị rò rỉ, hãy gọi trung tâm bảo hành

⦁ : biểu tượng này sẽ nháy khi bạn sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa.

Các thông báo hiển thị khác: Tắt máy, chờ trong 5 giây, khởi động lại máy. Nếu 
màn hình vẫn hiện thông báo lạ, hãy gọi trung tâm bảo hành.

Quý khách lưu ý khi có bất kỳ sự cố nào vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành của 
chính hãng để được sự trợ giúp,không được tự ý tháo lắp sản phẩm.
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⦁ Một số lưu ý khi sử dụng máy giặt:

⦁ Không đồng thời sử dụng nút Speed Perfect và nút Eco Perfect mà chỉ sử dụng 

1 trong 2 nút trên.

⦁ Khi đang giặt sẽ không mở được cửa do có chế độ khóa an toàn.

⦁ Khóa trẻ em   để khóa lại các chương trình giặt mà bạn đã cài đặt trước đó, tắt / 

bật chức năng khóa: Sau khi bắt đầu/ kết thúc chương trình giặt nhấn và giữ 

phím Start/Reload trong khoảng 5 giây. Lưu ý: khóa trẻ em vẫn còn kích hoạt 

cho đến khi bạn muốn bắt đầu chương trình tiếp theo ngay cả khi tắt máy, sau 

đó bạn có thể tắt chế độ khóa trước khi bắt đầu 1 chương trình và kích hoạt 

khóa trở lại nếu cần thiết để chương trình giặt khác bắt đầu.

⦁ Vì lý do an toàn nên cánh cửa máy giặt bị khóa khi mực nước cao, hoặc nhiệt độ 

giặt cao hay đang trong quá trình vắt nên bạn sẽ không mở được cửa trong 

những trường hợp này.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẶT HIỂN THỊ

⦁ : Màn hình hiển thị các biểu tượng tương ứng với các quá trình: 

Giặt, xả, vắt, thời gian giặt hoặc kết thúc.

⦁ : Chế độ khóa trẻ em: Bật/Tắt: sau khi chương trình giặt khởi động/kết thúc, 

nhấn và giữ nút Start/Reload trong khoảng 5 giây. 

⦁ : Biểu tượng này hiện lên khi cửa lồng giặt không được mở.

⦁ Cottons: Dùng cho vải dày, nặng, hoặc chịu nhiệt được làm từ bông, lanh
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⦁ Prewash: Giặt ngâm – cho phép người sử dụng ngâm hoặc giặt nhẹ (khoảng 30 

độ C)

⦁ Synthetics: Dùng cho vải dễ sử dụng được làm từ bông, lanh, sợi tổng hợp (tối đa 

3.5kg)

⦁ Mix: Quần áo tổng hợp (tối đa 3kg)

⦁ Delicate/Silk : Dùng cho vải mỏng, nhẹ  như tơ, lụa (Tối đa 2Kg)

⦁ Wool: Sử dụng cho vải len (Tối đa 2Kg)

⦁ Drum Clean: Chương trình để loại bỏ vi khuẩn bên trong lồng giặt

⦁ Spin/Drain: Thêm vòng vắt hoặc xả hết nước trong lồng giặt

⦁ Rinse:Thêm lần xả với vắt

⦁ Dark Wash: Vải tối màu (tối đa 3kg)

⦁ Sport Wear: Giặt đồ thể thao (Tối đa 2Kg)

⦁ Iron Wear: dành cho áo somi (Tối đa 2Kg)

⦁ Kid Wear: Dành cho quần áo trẻ em (tối đa 3kg)

⦁ Hygiene: Dành cho những người bị dị ứng

⦁ SuperQuick 15/30: Chế độ giặt nhanh (2kg – 3.5kg)

⦁ Start/Reload: Nút khởi động/ Nút khởi động lại

⦁ Temp. oC: Chọn nhiệt độ: có thể lựa chọn giao động từ giặt lạnh (Cold) đến 90 độ 

C

⦁ Spin Speed: Chọn tốc độ vắt: tốc độ vắt cao nhất lên đến 1200 vòng/ phút

⦁ Ready in:  Cài đặt thời gian kết thúc hương trình giặt: Thời gian lựa chọn có thể tới 

24 tiếng, phải lựa chọn thời gian trước khi chọn chương trình giặt. Để lựa chọn thời 

gian, bấm vào nút cài đặt thời gian để đặt thời gian, mỗi thao tác bấm là 01 giờ 

được cài đặt. Để hủy thời gian hẹn: Bấm nút hẹn giờ tới 24 giờ, sau đó bấm thêm 1 

lần nữa thì không còn thời gian hẹn.

⦁ Speed Perfect: Chế độ tiết kiệm thời gian giặt so với tiêu chuẩn 

⦁ Eco Perfect:  Chế độ tiết kiệm năng lượng
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⦁ Extra Rinse: Thêm lần xả

THÔNG SỐ GIÁ TRỊ TIÊU THỤ

Chương 
trình giặt

Nhiệt độ 

(oC)
Chức năng 

bổ sung
Khối lượng 

giặt (Kg)
Nước 

(L)

Năng 
lượng 
(kWh)

Thời gian 
(h)

Cottons 20 oC 8.0 73.4 0.32 2:38

Cottons 30 oC 8.0 75.8 0.56 2:39

Cottons 40 oC 8.0 74.2 0.97 2:38

Cottons 60 oC EcoPerfect 8.0 67.0 1.11 3:01

Cottons 90 oC 8.0 87.8 2.24 2:25

Synthetics 40 oC SpeedPerfect 3.5 46.0 0.55 1:04

Mix 40 oC SpeedPerfect 3.0 42.1 0.50 0:45

Delicate/Silk Cold 2.0 33.5 0.03 0:44

Wool Cold 2.0 38.8 0.03 0:38

Các giá trị có thể sai lệch  tùy thuộc vào áp lực nước, độ cứng của nước và nhiệt độ đầu 

vào, nhiệt độ môi trường xung quanh; loại, số lượng và mức độ bẩn của quần áo; chất 

tẩy rửa được sử dụng, biến động trong cung cấp điện và lựa chọn các chức năng bổ 

sung.
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QUY TRÌNH GIẶT
⦁ Chuẩn bị: 

⦁ Kiểm tra máy giặt

⦁ Không khởi động máy nếu phát hiện máy bị hư hỏng.

⦁ Báo cho dịch vụ chăm sóc khách hàng để bảo dưỡng, sửa chữa.

⦁ Bật nguồn nước

⦁ Cắm điện cho máy giặt

⦁ Phân loại quần áo giặt

⦁ Cho quần áo vào lồng giặt: lưu ý không được vượt quá giới hạn về khối 

lượng giặt tương ứng với từng chương trình giặt.

⦁ Đổ bột giặt, nước giặt, nước xả vải… vào ngăn chứa:

⦁    I : bột giặt dành cho chương trình ngâm

⦁ : Nước xả vải

⦁    II: bột giặt dành cho các chương trình giặt chính.

(Khi sử dụng chương trình ngâm Prewash: chia bột giặt vào cả 2 ngăn I và II. Nếu 

không chọn Prewash: chỉ cho bột giặt vào ngăn II)

⦁ Cách sử dụng:

⦁ Chọn chương trình giặt: 

⦁ Nếu biểu tượng khóa sáng tức là chương trình khóa trẻ em đang 

kích hoạt, để chọn chương trình giặt cần hủy chế độ khóa này.

⦁ Lựa chọn chương trình giặt, tốc độ vắt

⦁ Lựa chọn các tùy chọn nâng cao (nếu cần)

⦁ Cài đặt thời gian (nếu cần)

⦁ Khởi động: nhấn nút Start/Reload

⦁ Thêm đồ giặt: trong trường hợp muốn thêm quần áo vào lồng giặt sau khi đã 

khởi động máy, nhấn nút Start/Reload. Nếu màn hình hiển thị 

⦁ YES: có thể mở cửa và cho thêm đồ cần giặt vào. 
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⦁ NO nhấp nháy: chờ đến khi đèn chuyển sang YES thì có thể 

thêm đồ.

⦁ NO: vì lý do an toàn, cửa máy giặt sẽ bị khóa khi lượng nước 

hoặc/và nhiệt độ nước cao, hoặc máy đang trong chế độ vắt. Lúc 

này không thể chô thêm đồ giặt vào máy, để tiếp tục chương trình 

giặt nhấn Start/Reload.

⦁ Nếu chọn sai chương trình giặt: nhấn nút Start/Reload và chọn lại từ đầu.

⦁ Kết thúc: khi kết thúc chương trình giặt,  chữ END sẽ hiện trên màn hình  Chọn 

Off  Nếu chọn không vắt ở chu kỳ cuối thì chọn Drain để xả hết nước Ngắt điện, 

nguồn nước  Lấy quần áo ra phơi.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG:

⦁ Quận 10: 292 Tô Hiến Thành, Phường15, Quận 10, TPHCM – Tel: 

(08).22.415.935 -090.385.6668

⦁ Quận 7: Số 9 Phố Mỹ Hoàng, Đường Nguyễn Văn Linh, Q.7 – Tel: (08)54.115.125 -

090.385.6668
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