Phần 1

Đăng ký tài khoản

❶Tải ứng dụng
Quét mã QR, chọn ứng dụng tương ứng
và tải.

❷Khởi động ứng dụng
Khởi động ứng dụng, sau đó nhấn 「次
へ」 (chuyển tiếp) bên dưới.

❸Chuyển đến My Room
Nhấn “My Room” ở trên màn hình
Home.

※Sau khi quét mã QR trang giới thiệu
ứng dụng ruum sẽ mở ra.

❹Chuyển đến màn hình đăng ký mới

❺-1 Đăng ký bằng tài khoản mạng xã
hội.
Chọn mạng xã hội muốn sử dụng và đăng
nhập vào. Nhập thông tin cần thiết. (Nếu
sử dụng điện thoại thông minh, có thể
thao tác bằng ngôn ngữ đã thiết lập).
Sau khi đăng nhập tài khoản mạng xã hội,
làm tiếp bước ❻

Nhấn 「初めてご利用の方」 (dành cho
người sử dụng lần đầu).

※Nhấn “Language” có thể tải xuống Điều
khoản sử dụng, Hướng dẫn đăng ký tài
khoản, đăng ký thông tin phòng bằng tiếng
Việt.

❺Chọn phương thức đăng ký
Chọn phương thức đăng ký, sau đó
chuyển đến màn hình đăng ký.
Có 2 cách đăng ký tài khoản:
1. Bằng tài khoản mạng xã hội
2. Bằng email hoặc số điện thoại di
động.

❻Đồng ý điều khoản thành viên
Đọc và kéo đến cuối điều khoản, sau đó
chọn 同意する (đồng ý).

❺-2 Đăng ký bằng email hoặc số điện
thoại di động.
Nhấn 新規登録 (đăng ký mới) phía dưới
màn hình.

❼Nhập thông tin khách hàng
Nhập thông tin của khách hàng.

❼Nhập thông tin khách hàng (tiếp theo)

Phần có dấu * màu đỏ là mục bắt buộc phải
điền.
Số điện thoại* (không dấu cách)
Mã bưu điện* (không dấu cách)
Họ* (Có thể nhập bằng Alphabet)
Tên* (Có thể nhập bằng Alphabet )

Tỉnh thành* (tự hiển thị sau khi nhập mã bưu điện)

Họ * (nhập bằng katakana)

Thành phố, quận* (tự hiển thị sau khi nhập mã bưu điện)

Tên * (nhập bằng katakana)
Làng, xã* (tự hiển thị sau khi nhập mã bưu điện)

Email * (không khả dụng với
email có dấu chấm . trước @)

Email（để xác nhận）

Tên tòa nhà・Số phòng
Tên công ty

❼Nhập thông tin khách hàng (tiếp theo) ❽Chọn cách gửi mã xác nhận
Tên bộ phận
Nghề nghiệp
Giới tính
Ngày tháng năm sinh (theo
thứ tự năm, tháng, ngày)
Có muốn được nhận thông
báo về các dịch vụ của ruum
hay không? *
●Có
●Không
Có muốn nhận được thông
báo bằng hình thức PUSH hay
không? *
●Có
●Không

❿Xác nhận
Xác nhận lại thông tin đã nhập、sau đó
nhấn 「登録」 (đăng ký).

Đăng ký tài khoản cần xác
minh 2 bước. Hãy chọn cách
gửi mã xác nhận. Nếu chọn số
điện thoại di động, mã xác
nhận sẽ được gửi dưới dạng
sms. *
※Mã xác nhận sẽ được gửi
tới số điện thoại hoặc email
được dùng khi đăng nhập.
※Hãy cài đặt để có thể nhận
mail từ「system@ruum.me」.
●メールアドレス宛 (Email)
(Mã xác nhận sẽ được gửi
đến email đã nhập bên trên)

❾Thiết lập mật khẩu, đến màn hình
xác nhận.
Nhập thông tin cần thiết、sau đó nhấn
「確認画面へ」 (chuyển đến màn hình
xác nhận)
Hãy nhập mật khẩu.*
Khi sử dụng ứng dụng cần
email và mật khẩu. Vì vậy hãy
chắc chắn sử dụng mật khẩu
mà bạn không thể quên.
※Nhập 6~20 ký tự chữ và số.
Không thể nhập mật khẩu
trùng với số điện thoại, email.
Mật khẩu* (Để xác nhận)

●携帯電話番号宛 (Số điện
thoại)
(Cần nhập số điện thoại vào ô
bên dưới)

Khi chọn gửi mã xác nhận tới email

⓫-1 Kiểm tra mã xác nhận
Lấy mã xác nhận được gửi tới email

Khi chọn gửi mã xác nhận tới số điện
thoại di động

⓫-2 Kiểm tra mã xác nhận
Lấy mã xác nhận được gửi tới điện
thoại
Mã xác nhận

Mã xác nhận

【Chú ý】
※Mã xác nhận chỉ có hiệu lực trong 60 phút.
Nếu quá thời hạn hoặc không nhận được email, nhấn 「再発行」(cấp lại) để gửi lại mã xác nhận mới.
※Địa chỉ email, số điện thoại di động đã nhập có sai không?
※Có vào hộp thư rác không?
※Có đang cài đặt ở chế độ từ chối nhận email không?
Nếu có vui lòng cài đặt có thể nhận mail từ system@ruum.me.

⓬Nhập mã xác nhận
Nhập mã xác nhận, sau đó nhấn 「認証」
(xác nhận).

⓭Hoàn tất đăng ký hội viên
Hoàn tất đăng ký tài khoản.

Tiến hành bước tiếp theo
Nhập mã xác nhận
Đăng ký thông tin phòng.

Trường hợp cần cấp lại
mã xác nhận, chọn gửi
đến email hoặc số điện
thoại di động, sau đó
nhấn 「再発行」 (cấp lại).

Bắt đầu mà không đăng ký số
phòng

Phần ２

Đăng ký
thông tin phòng

