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•  U se so m ente esta função  quando  instruído  a fazê-lo  pelo  SAC  (Serviço  de Atendim ento  ao  
Consumidor). A transmissão soa semelhante a uma máquina de fax, e por isso não tem nenhum 
significado, exceto para o agente do SAC.

•  SM ART D IAGNOSIS™ não  po de ser ativado  se a lavado ra de ro upa não  liga. Se isso  aco ntecer, 
então a resolução de problemas deve ser feito sem SMART DIAGNOSIS™.

Se vo cê tiver pro blem as co m  sua lavado ra de ro upa, ligue para o  SAC .
Siga as instruções do agente do SAC. e faça os seguintes passos, quando solicitado: 
1.  Pressione o botão ENERGIA para ligar a lavadora de roupa. Não pressione qualquer outro botão ou 

gire o botão seletor de ciclo. 
2.  Quando  instruído  a fazê-lo  pelo  agente do  SAC , co lo que o  bo cal do  seu telefo ne enco stado  m uito  

perto do botão ENERGIA. 

3.  Pressio ne e segure o  bo tão  po r três segundo s, mantendo  o  bo cal do  telefo ne virado  para o  bo tão  
ENERGIA ou ícone.

4.  Mantenha o telefone no local até que a transmissão do som termine. Isso leva cerca de 6 
segundos, onde uma contagem de tempo passará na tela.

    • Para m elho res resultado s, não  m exa no  telefo ne enquanto  o s to ns estão  sendo  transm itido s. 
    •  Se o  agente do  SAC  não  é capaz de o bter um  registro  mais preciso  do s dado s, po de ser 

solicitado novamente para tentar. 
    • Pressio nando  o  bo tão  de energia durante a transmissão  irá desligar o  SM ART D IAGNOSIS™.
5.  Uma vez terminada a contagem e depois dos tons terem parado, retome sua conversa com o 

agente do SAC, que irá então ser capaz de ajudar no uso da informação transmitida para análise. 

"SMART DIAGNOSIS™ é uma funcionalidade de resolução de problemas concebido para ajudar, e 
não substituir, o método tradicional de resolução de problemas por meio de chamadas de serviço. A 
eficácia deste recurso depende de vários fatores, incluindo, mas não limitado, a recepção do telefone 
celular a ser utilizado para a transmissão, qualquer ruído externo que possa estar presente durante a 
transmissão, e a acústica da sala onde a máquina está localizada. Assim, a LG não garante que o 
SMART DIAGNOSIS™ solucione com precisão qualquer problema." 
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