
Se configurar a au ID, poderá utilizar diversos serviços.
Configuração da au ID Principais

serviços au PAY

Este ID é necessário para utilizar diversos serviços.
Se configurar uma au ID no aplicativo do portal UQ mobile, poderá omitir a 
digitação ao usar serviços que requerem a digitação de uma au ID e senha.

O que é uma

au ID?
Aplicativo do
portal UQ mobile

Sobre pontos Ponta
É necessário vincular sua au ID e ID do membro Ponta para juntar e usar pontos Ponta.

Siga as instruções 
na tela para configurar.

〈Veja aqui para o acesso〉
“Site au ID” TOP: https://id.auone.jp
[MENU] ▶ [au ID会員情報 (Informações de membros au ID)] ▶ Toque em [連携 
(Vincular)] no [Pontaカードとの連携 (Vincular com cartão Ponta)].

Para aqueles que
possuem uma au ID

Para novos inscritos, veja aqui (configuração de senha)

Toque em [OK]

Digite a senha e toque em 
[次へ (Avançar)]

Digite a senha e toque em [利用規
約に同意して次へ (Concordo com 
os termos de uso e avançar)]

Toque em [OK]

　 Não esqueça sua senha
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Quando a tela inicial for 
exibida está finalizado9

Repita as seguintes operações até o 
último aplicativo

Instalar

Voltar para a tela da lista de aplicativos

Toque em [使う (Usar)] no próximo aplicativo

4

5

6

Toque em [ ▲ ].5 Toque em 
[使う (Usar)] no 
próximo aplicativo

6
Toque em [インストール (Instalar)]

4 Aplicativos não 
instalados

Aplicativos instalados

※Alguns aplicativos podem já estar instalados dependendo 
das configurações do dispositivo.

Continue para a 
etapa 5

A notificação de KDDI 
chegará até o próximo dia 
do dia seguinte à data de 
compra do dispositivo

Abra a notificação 
(SMS) e toque no URL1 2 Toque em [使う (Usar)] 

do aplicativo na ordem 
de cima para baixo

3

Como instalar o aplicativo do serviço au/UQ mobile contratado

※O URL é diferente para 
cada cliente.

Inicie o aplicativo do 
portal UQ mobile

Baixe o “Aplicativo do portal 
UQ mobile” na Google Play 
Store e inicie o aplicativo

No aplicativo de portal UQ mobile, ao configurar uma au ID, permite verificar o 
volume residual de dados e mudar para o modo de economia. Além disso, 
permite também acessar facilmente o my UQ mobile, onde é possível verificar 
a fatura mensal e detalhes do contrato.

1
Para aqueles que possuem o
aplicativo do portal UQ mobile

Para aqueles que não possuem o
aplicativo do portal UQ mobile

Toque em 
[許可 (Permitir)]3Toque em [au ID] 

para fazer login2

Toque em 
[次へ (Avançar)] 
3 vezes

7 Toque em 
[アプリをはじめる 
(Iniciar aplicativo)]

8Toque em [同意
する (Concordo)]5 Deslize para baixo e selecione 

[同意する/同意しない 
(Concordo/Não concordo)]
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　 A senha é um número de 
4 dígitos definido no momento 
do contrato.


