FUNÇÕES SMART
Usar a aplicação LG
SmartThinQ
Aspetos a verificar antes de
utilizar a aplicação LG
SmartThinQ
• Para aparelhos com o logótipo a ou o logótipo
b

1

Verifique a distância entre o aparelho e o
router sem fios (rede Wi-Fi).
• Se a distância entre o aparelho e o router
sem fios for demasiado grande, a força do
sinal fica fraca. Pode demorar muito tempo
a registar-se ou a instalação pode falhar.

2

Desative osDados móveis no seu
smartphone.

3

Ligue o seu smartphone ao router sem fios.
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OBSERVAÇÃO
• Para verificar a ligação Wi-Fi, certifique-se de
que o ícone *Wi-Fi f no painel de controlo está
aceso.
• O aparelho apenas suporta redes Wi-Fi a 2,4
GHz. Para verificar a frequência da sua rede,
contacte o seu fornecedor de serviço de Internet
ou consulte o manual do seu router sem fios.
• A aplicação LG SmartThinQ não é responsável
por quaisquer problemas de ligação à rede nem
por quaisquer avarias ou erros causados pela
ligação à mesma.
• Se o aparelho tiver dificuldades em se conectar
à rede Wi-Fi, pode estar demasiado longe do
router. Compre um repetidor Wi-Fi (extensor de
alcance) para melhorar a força do sinal Wi-Fi.
• A ligação Wi-Fi pode não ligar ou ser
interrompida devido ao ambiente de rede
doméstico.
• A ligação de rede pode não funcionar
corretamente dependendo do prestador de
serviços de internet.
• O ambiente sem fios envolvente pode fazer
com que o serviço de rede sem fios funcione de
forma lenta.
• O aparelho não pode ser registado devido a
problemas com a transmissão do sinal sem fios.
Desligue o aparelho e aguarde um minuto antes
de tentar novamente.
• Se a firewall no router sem fios estiver ativada,
desative-a ou adicione uma exceção.
• O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma
combinação de letras e números do idioma
Inglês. (Não use carateres especiais)
• A interface de utilizador (IU) do smartphone
pode variar consoante o sistema operativo (OS)
e fabricante.
• Se o protocolo de segurança do router for
definido para WEP, pode não conseguir
configurar a rede. Altere para outros protocolos
de segurança (é recomendadoWPA2) e registe
novamente o produto.
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Instalar a aplicação LG
SmartThinQ
Procure a aplicação LG SmartThinQ na Google
Play Store ou Apple App Store num smartphone.
Siga as instruções para transferir e instalar a
aplicação.

Monitorização de energia
O consumo de energia da máquina de secar roupa
é afetado pelo ciclo e pelas opções, por isso,
poderá ver algumas alterações no consumo de
energia de um ciclo para outro.

Definições
Defina o nome do produto e elimine o produto.

Função Wi-Fi
• Para aparelhos com o logótipo a ou o logótipo b
Comunique com o aparelho a partir de um
smartphone utilizando as funcionalidades
inteligentes adequadas.

Ciclo da máquina de secar roupa
(Arranque remoto, descarregar ciclo)
Defina ou transfira quaisquer programas
desejados e opere-os por controlo remoto.

Smart Pairing (Emparelhamento
Inteligente)
Esta função seleciona automaticamente o melhor
ciclo e configurações da máquina de secar a
roupa com base nas informações de uso sobre o
ciclo de lavagem concluído mais recentemente.

OBSERVAÇÃO
• Para usar esta função, a máquina de lavar a
roupa e a máquina de secar a roupa devem
estar conectadas ao aplicativo SmartThinQ.
• Se você ativar a função Smart Pairing
(Emparelhamento Inteligente) no aplicativo LG
SmartThinQ e ligar a máquina de secar a roupa
após usar a máquina de lavar a roupa, um
ciclo de secagem recomendado será definido
automaticamente.

OBSERVAÇÃO
• Se mudar de router sem fios, fornecedor de
serviço de internet ou palavra-passe, elimine
o aparelho registado a partir da aplicação LG
SmartThinQ e volte a registá-lo novamente.
• A aplicação encontra-se sujeita a alterações para
fins de melhoria do aparelho sem aviso prévio.
• As funcionalidades podem variar consoante o
modelo.

Utilizar o ciclo da máquina de
secar roupa
Início Remoto
Utilize um smartphone para controlar o seu
equipamento remotamente. Também pode
monitorizar a evolução do seu ciclo para saber o
tempo restante do mesmo.
Para utilizar o início remoto:

1

Prima o botão Energia.

2

Coloque a roupa no tambor.

3

Prima continuamente o botão Anti-vincos
durante 3 segundos para ativar a função Início
Remoto.

Smart Diagnosis™

4

Inicie um ciclo a partir da aplicação LG
SmartThinQ no seu smartphone.

Esta função fornece informações úteis para
diagnosticar e resolver problemas do equipamento
com base no padrão de utilização.

OBSERVAÇÃO

Alertas push
Quando o ciclo estiver concluído ou o aparelho
tem problemas, tem a opção de receber
notificações num smartphone.

• Assim que o modo Início remoto for ativado,
pode iniciar um ciclo a partir da aplicação para
smartphone LG SmartThinQ. Se o ciclo não for
iniciado, a máquina vai aguardar para iniciar
o ciclo até ser desligada remotamente a partir
da aplicação ou até o modo Início remoto ser
desativado.
• Se a porta estiver aberta, o Início remoto é
desativado.
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Para desativar a opção de Início remoto:

Declaração de conformidade

Quando o Início Remoto estiver ativado, prima
continuamente o botão Anti-vincos durante 3
segundos.

Download Programa
Transfira ciclos novos e especiais que não se
encontram incluídos nos ciclos básicos no aparelho.
Os aparelhos que registados com sucesso
podem transferir vários ciclos de especialidade
específicos do aparelho.
Só pode ser armazenado um ciclo de cada vez no
aparelho.
Assim que a transferência do ciclo estiver
concluída no aparelho, o produto mantém o ciclo
transferido até ser transferido um ciclo novo.

Especificações do módulo LAN
sem fios
Modelo

LCW-004

Gama de
frequência

2412 a 2472 MHz

Potência de
saída (Máx.)

IEEE 802.11b: 17.82 dBm
IEEE 802.11g: 17.72 dBm
IEEE 802.11n: 16.61 dBm

Versão S/W da função sem fios: V 1.0
Para consideração do utilizador, este dispositivo
deve ser instalado e operado com uma distância
mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Consumo de energia em modo de
espera
Consumo de energia em
modo de espera

0,45 W

Consumo de energia em
modo de espera na rede

2,0 W

O período de tempo após o
qual a função de gestão de
energia ou função semelhante
comuta automaticamente o
20 min.
equipamento para o modo de
espera e/ou desativação, e/ou
para o estado que permite a
espera em rede
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Pelo presente, a LG Electronics declara que o tipo
de equipamento de rádio Máquina de secar roupa
está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto completo da declaração de conformidade
da UE está disponível no seguinte endereço da
internet:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Países Baixos

Nota de informação sobre
software de código aberto
Para obter o código fonte incluído neste produto
ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças
de código aberto, visite http://opensource.lge.com.
Além do código fonte, pode transferir todas as
condições da licença referidas, renúncias de
garantia e avisos de direitos de autor.
A LG Electronics também lhe irá fornecer o código
fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento
de uma taxa que cobre o custo de realização
de tal distribuição (como o custo do suporte,
transporte e processamento), mediante submissão
de pedido por e-mail para opensource@lge.com.
Esta oferta é válida por um período de três
anos após o nosso último envio deste produto.
Esta oferta é válida para todas as pessoas com
conhecimento desta informação.
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Utilizar o Smart
Diagnosis™
Smart Diagnosis™ através do
centro de apoio ao cliente
Se o equipamento avariar ou falhar, utilize esta
função caso necessite de um diagnóstico preciso
por parte do centro de apoio ao cliente da LG
Electronics. Utilize esta função apenas para
contactar o representante de assistência técnica e
nunca durante o funcionamento normal.

1

Prima o botão Energia para ligar o aparelho.
• Não prima nenhum outro botão nem rode o
seletor de programas.

2

Quando instruído para o fazer pelo centro de
assistência, coloque o microfone do telefone
próximo do logótipo Smart Diagnosis™.

OBSERVAÇÃO
• A função de 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 fixo.
• Se a transferência de dados de Smart
Diagnosis™ não funcionar corretamente devido
à fraca qualidade da chamada, poderá não
obter os melhores resultados do serviço de
Smart Diagnosis™.

x.
Ma
mm
10

3

Pressione continuamente o botão Mais
Tempo por 3 segundos, enquanto segura o
microfone do telemóvel junto ao logótipo e ao
botão Energia.

4

Mantenha o telefone na mesma posição
até a transmissão da mensagem sonora
ter terminado. O tempo restante para a
transferência de dados é apresentado.
• Para obter os melhores resultados,
não movimente o telefone enquanto a
mensagem sonora está a ser transmitida.
• Se o técnico do centro de atendimento não
obtiver um registo exato dos dados, poderá
solicitar-lhe que tente novamente.

5

Assim que a contagem decrescente tiver
terminado e a mensagem sonora tiver parado,
retome a sua conversa com o técnico do
centro de atendimento, que será capaz de o
ajudar a utilizar a informação transmitida para
análise.
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