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SMART FUNCTIONS EN

Using SmartThinQ 
Application
Installing SmartThinQ
Search for the LG SmartThinQ application from 
the Google Play Store on a smart phone. 
Follow instructions to download and install the 
application.

Tag On Function

 • For appliances with the  logo
 • The Tag On function can only be used with 
most smart phones equipped with the NFC 
(Near Field Communication) function and 
based on the Android OS (operating system).

Download Cycle
Download new and special cycles that are not 
included in the basic cycles on the appliance.
Appliances that have been successfully 
registered can download a variety of specialty 
cycles specific to the appliance.
Only one cycle can be stored on the appliance 
at a time.
Once cycle download is completed in the 
appliance, the product keeps the downloaded 
cycle until a new cycle is downloaded.

Tub Clean Coach
This function shows how many cycles remain 
before It is time to run the Tub Clean cycle.

Smart Diagnosis™
This function provides useful information for 
diagnosing and solving issues with the 
appliance based on the pattern of use.

Settings
Set the product nickname and delete product.

NOTE
 • Press  in the LG SmartThinQ application 
for a more detailed guide on how to use the 
Tag On function.
 • The location of the smartphone's NFC module 
may vary depending on the phone, and NFC 
use may be restricted on some smartphones 
due to differences in transmission methods. 
Because of the characteristics of NFC, if the 
transmission distance is too far, or if there is a 
metal sticker or a protective case on the 
phone, transmission will not be good. In some 
cases, NFC-equipped phones may be unable 
to transmit successfully.
 • The content found in this manual may differ 
from the current version of the LG SmartThinQ 
application, and the software may be modified 
without informing customers.
 • NFC function would vary depending on smart 
phones.

Smart Diagnosis™ Using a Smart 
Phone

 • For appliances with the  or  logo
Use this function if you need an accurate 
diagnosis by an LG Electronics customer 
information centre when the appliance 
malfunctions or fails.
Smart Diagnosis™ can not be activated unless 
the appliance is connected to power. If the 
appliance is unable to turn on, then 
troubleshooting must be done without using 
Smart Diagnosis™.
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Using Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis™ Through the 
Customer Information Centre
Use this function if you need an accurate 
diagnosis by an LG Electronics service centre 
when the product malfunctions or fails. Use this 
function only to contact the service 
representative, not during normal operation.

1 Press the Power button to turn on the 
washing machine. Do not press any other 
buttons or turn the programme selector 
knob.

2 When instructed to do so by the call centre, 
place the mouthpiece of your phone close 
to the Power button.

Max. 

10 mm

3 Press and hold the Temp. button for three 
seconds, while holding the phone 
mouthpiece to the icon or Power button.

4 Keep the phone in place until the tone 
transmission has finished. Time remaining 
for data transfer is displayed.
 • For best results, do not move the phone 
while the tones are being transmitted.
 • If the call centre agent is not able to get 
an accurate recording of the data, you 
may be asked to try again.

LG Electronics 
service centre

5 Once the countdown is over and the tones 
have stopped, resume your conversation 
with the call centre agent, who will then be 
able to assist you using the information 
transmitted for analysis.

NOTE
 • The Smart Diagnosis™ function depends on 
the local call quality.
 • The communication performance will improve 
and you can receive better service if you use 
the home phone.
 • If the Smart Diagnosis™ data transfer is poor 
due to poor call quality, you may not receive 
the best Smart Diagnosis™ service.

NFC Module Specifications

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







(Trommelreinigung)
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INTELIGENTNÍ FUNKCE CZ

Používání aplikace 
SmartThinQ
Instalace aplikace LG SmartThinQ
Na chytrém telefonu přejděte do obchodu 
Google Play Store a vyhledejte aplikaci LG 
SmartThinQ. Podle pokynů si aplikaci stáhněte 
a nainstalujte.

Funkce Tag On

 • Pro přístroje s logem  logo
 • Funkci Tag On je možné používat pouze u 
většiny chytrých telefonů, které jsou vybaveny 
funkcí NFC (Near Field Communication) a OS 
(operačním systémem) Android.

Download Cycle (Načíst program)
Funkce Načíst (stáhnout) program tohoto 
spotřebiče vám umožňuje stáhnout nové a 
speciální programy, které nejsou zahrnuty v 
základních programech spotřebiče.
Spotřebiče, které byly úspěšně zaregistrovány,  
mohou stahovat řadu speciálních programů 
specifických pro dané zařízení.
Ve spotřebiči může být současně uložen pouze 
jeden program.
Jakmile je v pračce funkce Načíst (stáhnout) 
program dokončena, spotřebič uloží stažený 
program, dokud jej nezměníte na jiný stažený 
program.

Poradce Čištění bubnu
Podle frekvence praní kontrolujte, kdy je 
správný čas pro použití funkce Čištění bubnu.

Smart Diagnosis™
Tato funkce poskytuje užitečné informace pro 
zjištění a vyřešení potíží se spotřebičem na 
základě vzorce jeho používání.

Nastavení
Nastavení přezdívky produktu a smazání 
produktu.

POZNÁMKA
 • Stiskněte  v aplikaci LG SmartThinQ pro 
podrobnější popis použití funkce Tag On.
 • Umístění modulu NFC v smartphonu se může 
lišit v závislosti na typu telefonu a některé 
smartphony nemusí mít k dispozici funkci NFC 
v důsledku rozdílných přenosových metod. 
Vzhledem k vlastnostem NFC, pokud je 
vzdálenost přenosu příliš velká, nebo pokud je 
na telefonu kovová nálepka nebo ochranný 
obal, nebude přenos dobrý. V některých 
případech nemusí být telefony vybavené NFC 
schopné úspěšného přenosu.
 • Informace uvedené v této příručce se mohou 
lišit od aktuální verze aplikace LG SmartThinQ 
a software se může bez předchozího 
informování zákazníků změnit.
 • Funkce NFC se může lišit v závislosti na 
chytrém telefonu.

Funkce Smart Diagnosis™ 
prostřednictvím chytrého telefonu

 • Pro přístroje s logem  nebo 
Tuto funkci můžete použít v případě, že 
potřebujete přesnou diagnostiku od 
informačního střediska pro zákazníky 
společnosti LG Electronics při poruše zařízení.
Funkci Smart Diagnosis™ nelze aktivovat, 
dokud není zařízení připojeno k napájení. 
Pokud zařízení nelze zapnout, je nutné provést 
odstraňování závad bez použití funkce Smart 
Diagnosis™.
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Používání funkce Smart 
Diagnosis™
Funkce Smart Diagnosis™ 
prostřednictvím informačního 
střediska pro zákazníky
Tuto funkci můžete použít v případě, že 
potřebujete přesnou diagnostiku od servisního 
střediska společnosti LG Electronics při poruše 
nebo havárii zařízení. Tuto funkci používejte, 
pouze pokud se chcete obrátit na zástupce 
servisu, ne při běžném provozu.

1 Stisknutím tlačítka Napájení zapněte 
pračku. Netiskněte žádná jiná tlačítka ani 
neotáčejte voličem programů.

2 Po vyzvání ze střediska podpory přiložte 
mikrofon svého telefonu do blízkosti tlačítka 
Napájení.

Max. 

10 mm

3 Stiskněte a přidržte tlačítko Teplot po dobu 
3 sekund a současně přidržujte mikrofon 
telefonu u symbolu nebo tlačítka Napájení.

4 Přidržujte telefon na místě až do dokončení 
přenosu tónu. Bude zobrazen zbývající čas 
pro přenos dat.
 • Pro dosažení nejlepších výsledků 
nehýbejte s telefonem, dokud je přenos 
tónů aktivní.
 • Pokud se pracovníkovi střediska podpory 
nepodařilo získat přesný záznam dat, 
můžete být požádáni o opakování 
postupu.

Servisní středisko 
LG Electronics

5 Po uplynutí odpočtu a utichnutí tónů se 
vraťte k hovoru s pracovníkem střediska 
podpory, který vám následně na základě 
přenesených informací pro analýzu bude 
mít možnost pomoci.

POZNÁMKA
 • Funkce inteligentní diagnostiky Smart 
Diagnosis™ závisí na kvalitě místního hovoru.
 • Kvalita komunikace bude vyšší a vy získáte 
kvalitnější služby, pokud použijete pevnou 
linku.
 • Pokud nebude zajištěna dobrá kvalita přenosu 
dat inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™, 
například z důvodu nízké kvality hovoru, 
nedostane se vám těch nejlepších služeb 
inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.

Technické parametry modulu NFC

Model LGHA-NWW-v3.0
Frekvenční rozsah 13.553 MHz - 13.567 MHz
Výstupní výkon (max.) 9.0 dBμA/m @ 10 m
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INTELIGENTNÉ FUNKCIE SK

Používanie aplikácie 
SmartThinQ
Inštalácia aplikácie SmartThinQ
Aplikacijo LG SmartThinQ poiščite v trgovini Google 
Play na pametnem telefonu. Sledite napravam za 
prenos in namestitev aplikacije.

Funkcia Tag On

 • Pre spotrebiče s logom 
 • Funkciu Tag On možno používať s väčšinou 
smartfónov podporujúcich funkciu NFC (Near 
Field Communication) a vybavených operačným 
systémom Android.

Načítať program
Môžete stiahnuť nové a špeciálne cykly, ktoré nie 
sú zahrnuté v základnej ponuke cyklov špecifických 
pre daný spotrebič.
Na spotrebiče, ktoré sú úspešne zaregistrované, 
môžete stiahnuť rôzne špeciálne cykly špecifické 
pre daný spotrebič.
V spotrebiči nemôže byť uložený viac ako jeden 
cyklus naraz.
Po skončení sťahovanie cyklu do spotrebiča , je 
tento uložený až kým sa nestiahne nový cyklus.

Sprievodca čistením bubna
Táto funkcia ukazuje koľko cyklov ostáva do doby, 
keď bude treba spustiť Čistiaci cyklus.

Smart Diagnosis™
Táto funkcia poskytuje užitočné informácie na 
diagnostikovanie a riešenie problémov s práčkou na 
základe informácií o jej používaní.

Nastavenia
Nastavte si prezývku produktu a vymažte produkt.

POZNÁMKA
 • Stlačením  v aplikácii LG SmartThinQ nájdete 
podrobnejšiu príručku, ako používať funkciu Tag 
On.

 • Umiestnenie modulu NFC na smartfóne sa môže 
líšiť v závislosti od telefónu a používanie NFC 
môže byť na niektorých smartfónoch obmedzené 
kvôli rozdielom v metódach prenosu. Z dôvodu 
charakteristických vlastností NFC, ak je 
prenosová vzdialenosť príliš dlhá, alebo ak je na 
telefóne kovová nálepka alebo ochranný kryt, 
prenos nebude dostatočne kvalitný. V niektorých 
prípadoch telefóny vybavené NFC, nemusia byť 
schopné vykonať prenos.

 • Obsah tohto návodu na používanie sa môže líšiť 
od aktuálnej verzie aplikácie LG SmartThinQ 
a môže byť zmenený bez predchádzajúceho 
oznámenia zákazníkom.

 • Funkcie NFC sa budú medzi telefónmi líšiť.

Funkcia Smart Diagnosis™ 
pomocou smartfónu

 • Pre spotrebiče s logom  alebo 
Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak 
potrebujete presnú diagnostiku informačného centra 
spoločnosti LG Electronics v prípade poruchy alebo 
zlyhania spotrebiča.
Funkciu Smart Diagnosis™ nie je možné zapnúť 
pokým spotrebič nie je zapojený do napájania. 
Pokiaľ sa spotrebič nedá zapnúť, musí sa to 
vykonať podľa pokynov uvedených v časti 
s riešeniami problémov bez použitia funkcie Smart 
Diagnosis™.
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Používanie funkcie Smart 
Diagnosis™
Inteligentná diagnostika Smart 
Diagnosis™ prostredníctvom 
zákazníckeho informačného centra
Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak 
potrebujete presnú diagnostiku servisného strediska 
spoločnosti LG Electronics v prípade poruchy alebo 
havárie spotrebiča. Túto funkciu použite len vtedy, 
keď chcete kontaktovať zástupcu servisu, nie počas 
normálnej prevádzky.

1 Stlačením tlačidla Napájanie zapnite práčku. 
Nestláčajte žiadne ďalšie tlačidlá ani neotáčajte 
gombíkom voliča programov.

2 Keď dostanete pokyn z kontaktného strediska, 
priložte mikrofón telefónu k tlačidlu Napájanie.

Max. 

10 mm

3 Stlačte a na tri sekundy podržte tlačidlo 
Teplota, pričom mikrofón telefónu držte 
priložený k ikone alebo tlačidlu Napájanie.

4 Telefón držte na mieste, až kým sa nedokončí 
prenos tónu. Zobrazí sa zostávajúci čas na 
prenos údajov.
 • Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, 
nehýbte telefónom, kým prebieha prenos 
tónov.

 • Ak sa kontaktnému stredisku nepodarí získať 
presný záznam údajov, budete musieť celý 
postup zopakovať.

LG Electronics 
service centre

5 Po dokončení odpočítavania a prenosu tónov 
ďalej komunikujte so zástupcom kontaktného 
strediska, ktorý vám poskytne pomoc 
na základe informácií prenesených na analýzu.

POZNÁMKA
 • Funkcia inteligentnej diagnostiky Smart 
Diagnosis™ závisí od kvality telefonického 
spojenia.

 • Ak použijete pevnú linku, kvalita komunikácie so 
zástupcom bude vyššia, vďaka čomu budete 
môcť získať aj lepšiu úroveň služieb.

 • Ak údaje inteligentnej diagnostiky Smart 
Diagnosis™ nebude možné sprostredkovať v 
dostatočnom rozsahu, napríklad kvôli nízkej 
kvalite hovoru, nezískate najlepšiu úroveň služieb 
inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™.

Špecifikácia modulu NFC

Model LGHA-NWW-v3.0
Rozsah frekvencie 13.553 MHz - 13.567 MHz
Výstupný výkon
(maximálny) 9.0 dBμA/m @ 10 m
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