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Usando�o�aplicativo�LG�

SmartThinQ

Veri�cações�antes�de�usar�o�LG�

SmartThinQ

 • For appliances with the  or  logo

1 Veri�que�a�distância�entre�o�aparelho�e�o�roteador�

sem��o�(rede�Wi-Fi).

 • Se a distância entre o aparelho e o roteador 

sem��o�for�muito�longe,�a�força�do�sinal�será�

fraca. Pode-se levar um tempo para se registrar 

ou instalação pode falhar.

2 Desligue os Dados�móveis ou Dados de Celular 

do seu smartphone.

 • Para iPhones, desligue os dados indo em 

Con�gurações�→�Celular�→�Dados�de�

Celular.

3 Conecte�seu�smartphone�ao�roteador�sem��o.

FUNÇÕES SMART

OBSERVAÇÃO

 • Para�veri�car�a�ligação�Wi-Fi,�certi�que-se�de�

que o ícone Wi-Fi  no painel de controlo está 

aceso.

 • O aparelho suporta apenas roteadores com 

frequência de 2,4 GHz são suportados. Para 

veri�car�a�frequência�do�roteador,�contate�seu�

provedor de Internet ou o fabricante do roteador.

 • A aplicação LG SmartThinQ não é responsável 

por quaisquer problemas ou falhas de ligação à 

rede, avarias ou erros causados pela ligação à 

rede.

 • Se�houver�di�culdades�na�ligação�à�rede�Wi-

Fi, o equipamento poderá estar fora do alcance 

do router. Adquira um repetidor de sinal Wi-Fi 

(extensor de sinal) para melhorar a intensidade 

do sinal Wi-Fi.

 • A ligação Wi-Fi pode não funcionar ou ser 

interrompida devido ao ambiente de rede 

doméstica.

 • A ligação à rede pode não funcionar corretamente 

em função do fornecedor de serviços de Internet.

 • O�ambiente�sem��os�envolvente�pode�tornar�o�

serviço�de�rede�sem��os�mais�lento.

 • O aparelho não pode ser registrado devido a 

problemas com a transmissão de sinal sem 

�o.�Desligue�o�aparelho�e�esperar�cerca�de�um�

minuto antes de tentar novamente.

 • Se�o��rewall�do�seu�roteador�sem��o�está�

habilitado,�desabilite�o��rewall�ou�adicione�uma�

exceção para ele.

 • O�nome�da�rede�sem��o�(SSID)�deve�ser�uma�

combinação de números e letras inglês. (Não use 

caracteres especiais)

 • A interface do usuário (IU) do smartphone pode 

variar dependendo do sistema operacional móvel 

(OS) e do fabricante.

 • Se o protocolo de segurança do roteador estiver 

con�gurado�para�WEP,�a�con�guração�de�rede�

pode�falhar.�Por�favor,�modi�que�o�protocolo�de�

segurança, (WPA2 é recomendável) e registre o 

produto novamente.
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Instalar�a�LG�SmartThinQ

Procure o aplicativo LG SmartThinQ na Google Play 

Store & Apple App Store num smartphone. Siga as 

instruções para transferir e instalar a aplicação.

OBSERVAÇÃO

 • Se você escolher o login simples para acessar o 

aplicativo LG SmartThinQ, você deve ir através 

do processo de registo do aparelho cada vez 

que você muda o seu smartphone ou reinstalar o 

aplicativo.

Função Wi-Fi

 • Para aparelhos com o logótipo  ou 

Conecte com o aparelho a partir de um smartphone 

utilizando as funcionalidades inteligentes adequadas.

Ciclo�da�Lavadora�(Início�remoto,�Download�de�

ciclo)

De�na�ou�trans�ra�quaisquer�programas�desejados�e�

opere-os por controlo remoto.

Assistente�de�Limpeza�do�Cesto

Esta função mostra quantos ciclos restam antes da 

necessidade de acionar o ciclo de Limpeza do Cesto.

Monitoramento�de�Energia

Veri�que�o�consumo�de�energia�do�ciclos�atuais�e�a�

média mensal.

Smart�Diagnosis�

Esta função fornece informações úteis para o 

diagnóstico e solução de problemas com o aparelho, 

baseado no padrão de uso.

Con�gurações

Várias funções estão disponíveis.

Alertas�push

Ative�os�Push�Alerts�para�receber�as�noti�cações�de�

status�do�seu�aparelho.�As�noti�cações�são�enviadas�

mesmo se o aplicativo LG SmartThinQ estiver 

desativado.

OBSERVAÇÃO

 • Se�você�alterar�seu�roteador�sem��o,�provedor�

de Internet ou sua senha, após registrar o 

aparelho, por favor, exclua-o do LG SmartThinQ 

Con�gurações�→�Editar Produto e registre 

novamente.

 • A�aplicação�está�sujeita�a�alterações�para��ns�de�

melhoria do equipamento sem aviso prévio aos 

utilizadores.

 • As funcionalidades podem variar consoante o 

modelo.
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Usando�o�Ciclo�de�Lavagem

Início remoto

Use o smartphone para controlar seu aparelho 

remotamente. Você também pode monitorar a execução 

do ciclo para saber quanto tempo resta de ciclo.

Para usar o Início remoto:

1 Pressione o botão Liga/Desliga.

2 Coloque as roupas no cesto.

3 Mantenha pressionado o botão Início remoto por 

3 segundos para habilitar a função Início remoto.

4 Inicie um ciclo a partir do aplicativo LG 

SmartThinQ no seu smartphone.

OBSERVAÇÃO

 • Uma vez ativado o modo de Início remoto, você 

pode iniciar um ciclo através do seu smartphone 

usando o aplicativo LG SmartThinQ. Se o ciclo 

não�for�iniciado,�a�máquina��cará�na�espera�

do início do ciclo, até que seja desligado 

remotamente pelo aplicativo ou o modo de Início 

remoto seja desativado.

 • A porta será automaticamente fechada quando o 

Início remoto for ativado.

Para desabilitar o Início remoto:

Quando o Início remoto estiver ativado, mantenha 

pressionado o botão Início remoto por 3 segundos.

Download de ciclo

Faça o download de ciclos novos e especiais que não 

estão incluídos nos ciclos básicos do aparelho.

Aparelhos que tenham sido registrados com sucesso 

podem fazer o download de uma variedade de ciclos 

especiais�que�são�especí�cos�para�o�aparelho.

Somente um ciclo, por vez, pode ser armazenado no 

aparelho.

Assim que o download do ciclo for completado pelo 

aparelho, o produto manterá o ciclo atual, até que um 

novo ciclo seja baixado.

Software�com�código�fonte�aberto

Para obter o código correspondente ao software 

sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes 

abertas contidas neste produto, por favor visite: http://

opensource.lge.com.

Todos os termos da licença, bem como notas e 

observações, estão disponíveis para download com o 

código fonte.

A LG Electronics também poderá fornecer o código 

fonte em CD-ROM por um valor que cubra os custos, 

tais como o custo de comunicação, transporte e 

manipulação. A solicitação deve ser feita somente pelo 

e-mail opensource@lge.com por um período de até 3 

(três) anos após a última remessa desse produto. Esta 

oferta é válida para qualquer pessoa de posse dessas 

informações.

Este produto contém a placa LCW-004, código de 

Homologação ANATEL 04996-16-00574
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Smart�Diagnosis™�com�um�smartphone

 • Para aparelhos com o logótipo  ou 

Utilize esta função caso precise de um diagnóstico 

preciso de um centro de serviço de informação da 

LG Electronics quando o produto apresentar um mau 

funcionamento ou falhar.

Não é possível ativar o Smart Diagnosis™ se o aparelho 

não estiver ligado à energia. Se o aparelho não ligar, 

será preciso solucionar o problema sem o Smart 

Diagnosis™.

Usando�Smart�Diagnosis™

Smart�Diagnosis™�Através�do�Centro�de�

Informação ao Consumidor

Use essa função se você necessita de um diagnóstico 

preciso, através do centro de informação ao consumidor 

LG Eletronics, quando o aparelho apresentar mau 

funcionamento ou falhas. Use esta função somente para 

entrar em contato com o representante do serviço, não 

durante a operação normal.

1 Pressione o botão Liga/Desliga para ligar o 

aparelho. Não pressione nenhum outro botão 

nem gire o seletor de ciclos.

2 Quando instruído pelo call center para tal, 

coloque o microfone do seu telefone próximo ao 

botão Liga/Desliga.

Máx. 

10 mm

3 Pressione e segure o botão Temp.água por três 

segundos, enquanto segura o bocal do telefone 

próximo ao ícone ou o botão Liga/Desliga.

4 Mantenha o telefone no local até que a 

transmissão�de�tons�tenha�sido��nalizada.�O�

tempo restante para a transferência de dados é 

exibida.

 • Para melhores resultados, não mova o telefone 

enquanto os tons estiverem sendo transmitidos.

 • Se o agente do call center não conseguir obter 

uma gravação precisa dos dados, pode ser 

solicitado que tente novamente.

5 Uma vez concluída a contagem regressiva e 

cessados os toques, retorne à ligação com o 

agente do call center, que poderá então lhe 

ajudar utilizando as informações transmitidas 

para análise.

OBSERVAÇÃO

 • A função Smart Diagnosis™ depende da 

qualidade da chamada local.

 • O desempenho da comunicação será melhor e 

será possível obter um melhor serviço se utilizar o 

telefone��xo.

 • Se a transferência de dados da função Smart 

Diagnosis™�for�de�ciente�devido�à�fraca�

qualidade da chamada, poderá não obter o 

melhor serviço de Smart Diagnosis™.


