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SMART FUNCTIES NL

De SmartThinQ-applicatie 
gebruiken
De applicatie installeren SmartThinQ
Ga naar de LG SmartThinQ-applicatie in de Google 
Play Store & Apple App Store voor een 
smartphone. Volg de instructies om de applicatie te 
downloaden en te installeren.

Tag On Functie

 • Voor toestellen met het logo 
 • De functie Tag On kan alleen gebruikt worden 
met de meeste smartphones met de functie NFC 
(Near Field Communication) en die gebaseerd 
zijn op het besturingssysteem Android OS.

Download Cycle (Download prog.)
Download nieuwe en speciale cycli die niet zijn 
opgenomen in de basiscycli van het apparaat.
Apparaten die zijn geregistreerd kunnen een 
verscheidenheid aan speciale cycli voor het 
specifieke apparaat downloaden.
Er kan tegelijkertijd slechts één cyclus op het 
apparaat worden opgeslagen.
Wanneer de cyclusdownload naar het apparaat is 
voltooid, behoudt het product de gedownloade 
cyclus tot er een nieuwe cyclus is gedownload.

Trommelreiniging coach
Deze functie geeft het aantal cycli aan die 
overblijven voordat het tijd is om de cyclus voor 
trommelreiniging uit te voeren.

Smart Diagnosis™
Deze functie biedt nuttige informatie voor het 
vaststellen en oplossen van problemen met het 
apparaat, gebaseerd op het gebruikspatroon.

Instellingen
Stel de bijnaam van het product in en verwijder het 
product.

OPMERKING
 • Druk op  in de applicatie LG SmartThinQ voor 
een meer gedetailleerde handleiding over de 
gebruik van de Tag On-functie.

 • De locatie van de NFC-module van de 
smartphone kan variëren afhankelijk van de 
telefoon en het gebruik van NFC kan op sommige 
smartphones worden beperkt door verschillen in 
transmissiemethoden. Vanwege de kenmerken 
van NFC, als de transmissieafstand te ver is of 
als de telefoon een metalen sticker of een 
beschermhoes heeft, wordt de transmissie 
mogelijk niet juist uitgevoerd. In sommige 
gevallen kunnen telefoons met NFC mogelijk 
geen gegevens verzenden.

 • De inhoud in deze handleiding kan verschillen 
afhankelijk van de huidige versie van de 
applicatie LG SmarktThinQ en de software kan 
worden gewijzigd zonder de klanten te 
informeren.

 • NFC-functie kan variëren, afhankelijk van 
smartphones.

Smart Diagnosis ™ met behulp van 
een Smart Phone

 • Voor apparaten met het logo  of 
Gebruik deze functie als u een nauwkeurige 
diagnose nodig hebt voor een LG Electronics-
klanteninformatiecentrum wanneer het apparaat 
slecht of niet werkt.
Smart Diagnosis™ kan niet worden geactiveerd, 
tenzij het apparaat is aangesloten op het 
stopcontact. Als het apparaat niet in staat is om in 
te schakelen, moet het oplossen van problemen 
worden gedaan zonder het gebruik van Smart 
Diagnosis™.

Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur 
van het type wasmachine in overeenstemming is met de 
richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de 
EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende 
internetadres:
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Smart Diagnosis™ gebruiken
Smart Diagnosis ™ via het 
klanteninformatiecentrum
Gebruik deze functie als u een nauwkeurige 
diagnose nodig hebt voor een LG Electronics-
servicecentrum wanneer het product slecht of niet 
werkt. Gebruik deze functie alleen om contact op te 
nemen met de servicemedewerker, niet tijdens 
normaal gebruik.

1 Druk op de Vermogen knop om de 
wasmachine in te schakelen. Druk op geen 
enkele andere knop en draai niet aan de 
programmakeuzeknop.

2 Wanneer het callcenter u vraagt dit te doen, 
plaatst u het mondstuk van de telefoon dicht bij 
de knop Stroomvoorziening.

Max. 

10 mm

3 Houdt de Watertemp. knop voor drie seconden 
ingedrukt terwijl u de telefoon-microfoon vlak bij 
het icoon of bij de Vermogen knop houdt.

4 Houd de telefoon op zijn plaats totdat de 
toontransmissie is gestopt. De resterende tijd 
voor gegevensoverdracht wordt weergegeven.
 • Voor het beste resultaat beweegt u de 
telefoon terwijl de tonen worden verzonden.

 • Als de callcentermedewerker niet in staat is 
om een nauwkeurige registratie van de 
gegevens op te halen, kunt u worden 
gevraagd om het opnieuw te proberen.

Servicecentrum 
van LG Electronics

5 Zodra het aftellen voorbij is en de tonen zijn 
gestopt, hervat u uw gesprek met de 
callcentermedewerker, die vervolgens in staat 
zal zijn om u te helpen met behulp van de voor 
analyse doorgegeven informatie.

OPMERKING
 • De functie Smart Diagnosis™ is afhankelijk van 
de lokale gesprekskwaliteit.

 • De communicatieprestaties verbeteren en u krijgt 
een betere service als u gebruik maakt van de 
vaste telefoon.

 • Als de gegevensoverdracht van Smart 
Diagnosis™ slecht is vanwege een slechte 
gesprekskwaliteit, ontvangt u mogelijk niet de 
beste Smart Diagnosis™-dienst.

NFC Module-specificaties

Model LGHA-NWW-v3.0
Frequentiebereik 13.553 MHz - 13.567 MHz
Output-vermogen (Max) 9.0 dBμA/m @ 10 m
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