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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SẤY QUẦN ÁO BOSCH 

MODEL: WTE84105GB 

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

tiếng BOSCH. BOSCH – sản phẩm cao cấp - tiết kiệm điện, 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 : 230V-50Hz 

 Không dùng được để người giảm thiểu năng lực, giác quan, trẻ em sử dụng máy, hoặc 

phải có sự giám sát. 

 Kiểm tra thùng máy sấy trước khi sử dụng: Không được để các vận dụng kim loại như: 

đồng xu, đinh, ốc vít, đá hay bất kỳ vật liệu nào bén nhọn và cứng vì nó có thể gây hỏng 

máy 

 Kiểm tra kỹ quần áo, đồ giặt , tránh để những vật dụng còn sót lại trong quần áo như: 

bật lửa, que diêm và những thứ dễ gây cháy vào bên trong máy sấy. 

 Để tránh nguy cơ gây cháy do việc sấy quá tải, tuyệt đối không sử dụng máy sấy để 

sấy:  tấm lót nệm, mềm bông…( vì chúng dễ hấp thụ và tích lũy nhiệt). 

 Không được cho các loại đồ dùng như bọt (nhựa) cao su, mũ chùm đầu, vải chống thấm 

nước, các vật phẩm làm từ cao su, quần áo hay gối được lót bằng cao su bên trong 

máy. 

 Luôn rút phích cắm điện sau khi sử dụng. 

 Nếu máy có bất kỳ trục trặc hay sự cố gì quý khách vui lòng liên hệ với trung tâm bảo 

hành của chính hãng để được trợ giúp, tuyệt đối không được tự ý tháo lắp hay sửa 

chữa . 

  Những vật liệu đang bị bám bẩn bởi dầu ăn, xăng, dầu, thuốc tẩy…phải được sử lý giặt 

sạch bằng nước nóng với bột giặt mạnh ở bên ngoài trước khi cho vào máy sấy 

 Tuyệt đối không bao giờ được để những vật có thấm dung môi dễ cháy ( xăng, dầu, hóa 

chất metanola, chất lỏng làm sạch, khô…vì khi những chất này bay hơi chúng có thể 

gây ra cháy nổ. 

 Nếu bạn dùng chất tẩy để giặt quần áo thì bạn nên vắt kỹ trước khi cho vào máy sấy 

 Tất cả những vật liệu đóng gói và đinh ốc kiềng máy phải được tháo ra trước khi sử 

dụng nếu không sẽ làm hư hại nghiêm trọng đến máy. 

 Nếu đặt máy trên sàn nhà có lót thảm bạn nên điều chỉnh phần bên dưới chân máy để 

không khí được thông thoáng, không được để máy đè lên dây cáp điện, ống thông hơi 

và ống thoát hơi. 

 Vắt khô quần áo trước khi cho vào máy sấy, không được để quần áo ướt đang còn nhỏ 

giọt vào trong máy sấy. 

 Không được sử dụng máy sấy khi dây điện nguồn, bảng điều khiển, mặt nạ của máy 

hay phần thân bị hư hỏng. 

 Không được tắt máy khi chưa kết thúc chu trình sấy. 
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 Chiếc máy sấy này chỉ sử dụng mục đích hộ gia đình không sử dụng vì mục đích khác. 

 Không để trẻ em hoặc các con vật nuôi trong gia đình trèo lên trên máy sấy. 

 Không được sấy các loại chất liệu vải không giặt được. 

 Không được sấy quá trọng tải cho phép (Hướng dẫn đi kèm). 

 Thường xuyên vệ sinh lưới lọc bụi ,ngăn ngưng tụ hoặc ống thoát khí ( tùy từng loại 

máy). 

 Để máy sấy ở nơi sạch sẽ, thoáng khí cả phía trước và phía sau máy. 

MÀN HÌNH HIỂN THỊ          

 

 Cottons: Chương trình sấy dành cho vải trắng hoặc màu bằng cotton và vải lanh 

(trọng lượng tối đa 7kg). 

 Easy-Care: Chương trình sấy các loại vải sợi tổng hợp, nhân tạo (trọng lượng tối đa 

3,5kg) 

 Extra Dry: Sấy tăng cường 

 Cupboard Dry: Sấy khô cất tủ 

 Iron dry: sấy để là 

 Timed programmes: Chương trình sấy theo thời gian (trọng lượng tối đa 3kg) 

 Sportswear: Chương trình sấy dành cho đồ thể thao, vải chống thấm, vải lông cừu 

(trọng lượng tối đa 1.5kg) 

 SuperQuick 40’: Sấy nhanh (trọng lượng tối đa 2kg) 

Các đèn báo 

 Drying/Iron Dry/Cupboard Dry: đèn báo đang trong quá trình sấy của chế độ 

ExtraDry/Iron Dry/Cupboard Dry 

 Anti-Crease/End: Đèn báo đang chạy chương trình chống nhăn hoặc kết thúc 

chương trình sấy 

 Container: Cần đổ nước trong ngăn ngưng tụ 

 Clean: đèn báo cần vệ sinh lưới lọc bụi vải hoặc bộ làm lạnh không khí 

 Low Heat: Giảm nhiệt độ sấy cho các loại vải sợi mỏng, vải sợi tổng hợp hoặc nhân 

tạo, thời  gian sấy sẽ dài hơn. 
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 Star/Stop: Bắt đầu hoặc dừng lại quá trình sấy. 

 Ngoài ra máy sấy này còn được trang bị một cảm biến độ ẩm bằng inox. 

 

 

QUY TRÌNH SẤY 

1. Chuẩn bị:  

- Kiểm tra máy sấy 

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

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

- Cắm điện cho máy giặt 

- Kiểm tra đồ sấy trước khi cho vào lồng: đảm bảo túi quần áo trống rỗng. 

- Cho quần áo vào lồng sấy: lưu ý không được vượt quá giới hạn về khối lượng với 

từng chương trình sấy. 

2. Cách sử dụng 

- Chọn chương trình sấy 

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

- Khởi động: nhấn nút Start/Stop 

- Thêm/bớt đồ sấy: trong trường hợp cần thêm hoặc bớt quần áo sấy sau khi đã khởi 

động chương trình sấy nhấn nút Start/Stop.  

 Mở cửa, chương trình sấy sẽ bị gián đoạn (lưu ý cửa và lồng sấy có thể nóng) 

 Thêm/bớt quần áo vào lông sấy, đóng cửa 

 Nếu cần thiết, chọn chương trình sấy mới và các 

lựa chọn nâng cao 

 Nhấn nút Start/Stop để tiếp tục. 

3. Kết thúc:  

- Khi kết thúc chương trình giặt, đèn báo Anti – Crease/ 

End nháy 

-  Máy sấy Bosch có chức năng tự động chống nhăn, khi 

kết thúc chương trình sấy mà chưa ngắt điện thì lồng sấy sẽ tự động quay 

trong 1 giờ  

- Vặn núm điều khiển về OFF  Ngắt nguồn điện: không để đồ sấy lại trong 

lồng giặt sau khi đã ngắt điện (lúc này chức năng tự động chống nhăn không 

hoạt động được) 

- Vệ sinh lưới lọc bụi vải sau mỗi lần sấy hoặc khi đèn Clean sáng: 

 Mở cửa, lấy lưới lọc ra  

 Làm sạch lưới lọc bằng tay. Nếu lưới lọc bị tắc 

thì giũ khô thật mạnh hoặc xả bằng nước ấm. 

 Đặt lại lưới lọc vào máy đến khi nghe được tiếng 

“click” là đúng vị trí. 

- Vệ sinh ngăn ngưng tụ sau mỗi lần sử dụng hoặc khi đèn Container sáng: 

 Lấy ngăn ngưng tụ ra và đổ hết nước trong đấy   
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 Nếu ngăn ngưng tụ bị bẩn, vệ sinh bằng cách xả nó dưới vòi nước chảy 

 Lắp lại ngăn ngưng tụ vào đúng vị trí ban đầu. 

- Vệ sinh bộ làm lạnh không khí 5 – 6 lần/ năm hoặc khi đèn Clean nháy sau khi đã vệ 

sinh lưới lọc bụi vải: 

 Tháo bộ làm lạnh không khí trước khi vệ sinh:  

 Chờ cho máy sấy nguội 

 Mở cánh cửa bảo vệ 

 Quay cả 2 khóa cùng lúc theo chiều hình vẽ rồi kép bộ làm lạnh không khí ra 

 Khi vệ sinh chỉ dùng nước ấm và tuyệt đối không được chà sát mạnh hay sử dụng 

vật cứng, sắc nhọn để vệ sinh. 

 
   Sau khi vệ sinh, để bộ làm lạnh không khí khô rồi mới được lắp vào máy sấy 

 Lắp bộ làm lạnh không khí với tay cầm hướng xuống. 

 Quay lại 2 khóa, đóng cửa bảo vệ cho đến khi nghe tiếng click. 

 

BẢNG ĐÁNH GIÁ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG VÀ THỜI GIAN 

Chương trình sấy 
Độ ẩm 

của đồ sấy 

Vòng vắt 

của máy 

Thời gian 

sấy (phút) 

Năng lượng tiêu thụ 

(kWh) 

Cotton 7kg 

Cupboard Dry 

50% 

60% 

70% 

1400 

1000 

800 

89 

104 

120 

3.36 

3.92 

4.48 

Cotton 7kg 

Iron Dry 

50% 

60% 

70% 

1400 

1000 

800 

69 

82 

94 

2.42 

3.06 

3.70 
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Easy-Care 3.5kg 

Cupboard Dry 

40% 

50% 

800 

600 

42 

51 

1.35 

1.65 

Các thông số của chương trình được đo lường tại phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn DIN EN 61121 (có thể 

có sai lệch với thực tế) 

 

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG: 

1. Quận 10: 292 Tô Hiến Thành, Phường15, Quận 10, TPHCM – Tel: (08).22.415.935 -090.385.6668 

2. Quận 7: Số 9 Phố Mỹ Hoàng, Đường Nguyễn Văn Linh, Q.7 – Tel: (08)54.115.125 - 090.385.6668 

 

 


