PARTE 2

Cadastro do apartamento (utilizando o código QR ou o código ruum)

Cadastrar o apartamento logo após o
cadastro da conta

Caso não tenha cadastrado o apartamento logo após o cadastro
da conta, ou tenha desativado o cadastro

❶-2 Acesse o “My Room” e prossiga para o cadastro do

❶-1 Prossiga para o cadastro do

apartamento
Pressione o botão “My Room” da página principal e em seguida,
pressione o botão “お部屋を登録”.

apartamento
Pressione o botão “お部屋の登録をする”.

❷ Escolha a forma de cadastro
Selecione a forma de cadastro do apartamento.
Para quem possui o código ruum para cadastro do
apartamento
●Utilizar o código QR impresso no contrato de locação
de imóvel.
●Utilizar o código ruum para cadastro do apartamento

❸-1 Cadastro pelo código QR
❶ Cadastro pelo código QR
Selecione “建物賃貸借契約書の
QRコードから登録” e pressione o
botão “登録”.

※ Aos moradores que realizaram o cadastro de
locação de imóvel a partir de 8/11/2021, o código QR
para cadastro do apartamento está lozalizado na parte
superior direita do “Contrato de locação de imóvel".
※ Aos moradores que realizaram o cadastro de
locação de imóvel anterior a 7/11/2021 e que não
conseguem fazer o login no aplicativo DK SELECT, o
setor administrativo enviará o “código ruum para
cadastro do apartamento” por correio. Entre em
contato com a Central de Atendimento da Daito
Kentaku.

❸-1 Cadastro pelo código QR
❷ Permissão de acesso à câmera

❸ Prepare o código QR

❹ Leitura do código

Pressione o botão “OK” para
autorizar o acesso à câmera.

Há dois códigos QR na parte superior
direita do contrato de locação de imóvel.
Utilize o código do lado esquerdo, ou o
código QR impresso no documento
enviado pelo setor administrativo.

Faça a leitura do código QR do contrato
de locação de imóvel ou do documento
enviado pelo setor administrativo.

※Contrato de locação de imóvel

❸-1 Cadastro pelo código QR
❺ Inserir as informações do seu apartamento

❻ Cadastro finalizado

Preencha as informações do apartamento e pressione o botão “登録”.

Pressione o botão “My room” e verifique
que o nome do seu imóvel esteja
registrado no campo “登録されたお部屋”.

Campos obrigatórios contém
asterisco (*) em vermelho.
①Digite o código postal.
②Pressione o botão “住所検索”.
③Pressione o botão “▼”, e
selecione o seu endereço, nome
do edifício e o número do
apartamento.

１
２
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Cidade/município*
Distrito/bairro*
Nome do edifício*
Nº do apartamento*
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❸-2 Cadastro pelo código ruum
❶ Utilizando o código ruum para

❷ Prepare o código ruum

cadastro do apartamento.
Selecione “rumm お部屋登録用コード
から登録” e pressione o botão “登録”.

Prepare os dois códigos ruum para
cadastro do apartamento. Utilize o que
está impresso na parte superior direita
do contrato de locação de imóvel ou no
documento enviado pelo setor
administrativo.

❸ Inserir o código ruum

Insira os códigos ruum ① e ②
e pressione o botão “次へ”.

Código ruum ①

Código ruum ②

※Contrato de locação de imóvel

❸-2 Cadastro pelo código ruum
Para os procedimentos subsequentes, consulte
os passos ❺ e ❻ do ponto “❸-1 Cadastro pelo
código QR”.

