PART 1

Cadastro da conta

❶ Instalação do aplicativo

❷ Abra o aplicativo

❸ Acesse o My Room

Faça a leitura do código QR abaixo
e clique no ícone da loja de
aplicativos. Instale o aplicativo ruum.

Abra o aplicativo e pressione o
botão “次へ” na parte inferior da tela.

Pressione o botão “My Room” na
parte superior da tela.

※Após a leitura do código QR, abrirá
a página de apresentação do
aplicativo ruum.

❹ Acesse a página de cadastro
de novas contas
Pressione a aba “初めてご利⽤の⽅”.

❺-1 Sincronização com a rede
social
Escolha a rede social de preferência e
faça o login. Preencha as informações
conforme as indicações na tela. (No
smartphone, é possível o manuseio de
acordo com a configuração de idioma
do dispositivo).
Após feito o login na rede social,
prossiga para o passo ❻.

※Pressione o botão “Language” para
fazer o download do Manual simplificado
para o cadastro da conta/apartamento, e
Termos e Condições em português.

❺ Escolha a forma de cadastro
Escolha a forma de cadastro entre
sincronizar com a sua rede social
ou receber o código de
autenticação por e-mail, ou
mensagem de texto (SMS), e
prossiga para o cadastro.

❺-2 Cadastro com e-mail ou
número de telefone
Pressione o botão “新規登録” na parte
inferior da tela.

❻ Consentimento dos Termos e

❼ Inserir informações

condições de adesão
Desça até o final da página e
pressione o botão “同意する” para
aceitar os termos e condições de
adesão.

Insira as suas informações.

❼ 〔Continuação〕 Inserir informações

Campos obrigatórios contém asterisco (*)
em vermelho.
Telefone para contato* (Sem hífen)
Código postal* (Sem hífen)
Sobrenome*
(Pode-se digitar em alfabeto romano)

Província* (Será preenchido
automaticamente ao inserir o código postal)

Nome*
(Pode-se digitar em alfabeto romano)

Leitura do Sobrenome*

Cidade* (Será preenchido automaticamente
ao inserir o código postal)

（Somente katakana）

Leitura do Nome*

（Somente katakana）

E-mail*（Endereços de e-mail
contendo um ou dois pontos antes do
@ não são aceitos）

E-mail*（Para confirmação）

Bairro e número* (Será preenchido
parcialmente ao inserir o código postal)

Nome do edifício e número do
apartamento
Nome da empresa em que trabalha

❼ 〔Continuação〕 Inserir informações
Nome do departamento

Profissão
Gênero
Data de nascimento
(aaaa/mm/dd)

Gostaria de ser informado
sobre os serviços ruum?*
●Sim, gostaria
●Não gostaria
Gostaria de receber
notificações push?*
●Sim, gostaria
●Não gostaria

❿ Confirmação de dados
Verifique se não há erros nos dados
preenchidos e pressione o botão
“登録”.

❽ Escolha onde receber o

❾ Configuração da senha e

código de autenticação

confirmação de dados
Após preencher os dados
necessários, pressione o botão “確
認画面へ”.

Será necessário fazer uma
verificação de duas etapas para o
cadastro da conta. Escolha onde
receber o código de autenticação.
Caso tenha escolhido o número
de telefone, será enviado uma
mensagem de texto (SMS).*
※O e-mail ou número de telefone
especificado nesta etapa será
utilizado para fazer o login.
※Caso tenha configurado para
rejeitar e-mail de pessoas
desconhecidas, configure de
forma que possa receber o e-mail
de “system@ruum.me”
●Receber o código via e-mail
（Será enviando o código de
autenticação ao e-mail preenchido
acima）

Insira uma senha.*
O e-mail e a senha serão
necessários para utilizar este
aplicativo. Por favor, certifiquese de cadastrar uma senha que
não esquecerá facilmente.
* A senha deve ter entre 6 a 20
caracteres (byte único),
formada por letras, números ou
símbolos. Não é possível inserir
uma senha que seja igual ao
número de telefone ou e-mail.

Senha*（Confirmação）

● Receber o código no número
de telefone (via SMS)
（Necessário inserir o número de
telefone no campo abaixo）

Caso tenha escolhido receber o
código via e-mail

Caso tenha escolhido receber o
código no número de telefone

⓫-1 Verifique o código de
autenticação
Obtenha o código de autenticação na
caixa de entrada do seu e-mail.

⓫-2 Verifique o código de
autenticação
Obtenha o código de autenticação pelas
mensagens do celular (SMS)

Código de autenticação

Código de autenticação

【IMPORTANTE】
• O código é válido por 60 minutos.
Caso o código tenha expirado, ou não tenha recebido, clique em “再発⾏” para enviar um novo código.
• Verifique se não há erros no endereço de e-mail ou número de telefone.
• Verifique sua caixa de spam.
• Verifique as configurações de mensagem do seu e-mail.
Configure para receber mensagens de “system@ruum.me”

⓬ Inserir o código de

⓭ Cadastro finalizado

autenticação
Insira o código de autenticação e
pressione o botão “認証”.

O cadastro da conta foi finalizado.

Insira o código de
autenticação

Cadastrar o apartamento

Prossiga para:
PART ２

Caso precise gerar um
novo código, selecione
onde deseja receber a
mensagem (endereço de
e-mail ou número de
telefone) e pressione o
botão “再発⾏”.

Prosseguir sem cadastrar o
apartamento

Cadastro do
apartamento

