
           Método de transferência   com um cartão SIM
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UQ 動作確認 Pesquisar

Veja aqui para mais detalhes 
sobre aparelhos compatíveis

Por exemplo... Número de telefone, fotos, e-mails, LINE, 
Instagram, dados de jogos, etc.

SIM

Pode ser usado com 
aparelhos compatíveis.
Verifique no site da UQ para 
aparzelhos compatíveis.

É um cartão que conecta seu smartphone à rede 
de uma determinada operadora de telefonia móvel 
para que você possa se comunicar e fazer ligações.

Posso fazer isso com meu smartphone atual?

O que é um cartão SIM?

Não há necessidade de transferir o número 
de telefone, aplicativos, fotos e dados!

Os dados do smartphone atual podem ser mantidas como estão?

※Pode ser usado com aparelhos compatíveis com UQ mobile. Todas as informações de confirmação de operação publicadas no site da UQ 
são criadas e verificadas de forma independente da UQ mobile, mas não é oferecido garantia ou suporte no conteúdo. Para aparelhos e 
versões de sistema operacional não listados, o cartão SIM da UQ mobile pode não estar disponível para uso. ※As configurações de APN 
podem ser necessárias para a comunicação de dados. ※Está disponível para uso dentro da área da au. ※Será cobrada separadamente uma 
taxa administrativa do contrato.

＊: Se o SIM estiver bloqueado, não é possível usar o cartão SIM da UQ mobile, a menos que seja desbloqueado. É necessário solicitar para 
desbloquear e existem algumas condições. Os smartphones SIM free não requerem desbloqueio do SIM.

Verifique com antecedência 
se o seu smartphone é um 
aparelho compatível com UQ mobile.

Verificação dos 
aparelhos compatíveis1

iPhone　Galaxy　Xperia　OPPO　AQUOS　
arrows　Google Pixel　HUAWEI　ZenFone　etc.

●Compatível com vários aparelhos, incluindo iPhone!

Contrate um cartão SIM da 
UQ mobile em um UQ Spot, 
au Style/loja au ou loja UQ mobile.

Realize os procedimentos do 
desbloqueio de SIM ou transferência 
(portabilidade) do número de telefone 
de acordo com o conteúdo do 
contrato atual do cliente.

Verificação do conteúdo do contrato/Desbloqueio 
do SIM＊/Procedimento de portabilidade

Dependendo do smartphone que está usando atualmente, pode ser 
necessário realizar o procedimento de desbloqueio do SIM. Para mais 
detalhes sobre multas e serviços em uso, etc., verifique o site ou no 
balcão de atendimento da operadora de telefonia móvel que possui 
contrato atualmente.

Documentos necessários ao se inscrever na UQ mobile/Método de procedimento de portabilidadeAnexo

携帯電話会社　SIMロック解除 Pesquisar

Procedimentos na 
operadora de telefonia 
móvel que possui 
contrato atualmente
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Remova o cartão SIM 
que está usando atualmente, 
substitua-o por um cartão SIM da 
UQ mobile e use-o após realizar as 
configurações iniciais.

Está concluída a transferência para a UQ mobile!

Inscrição da UQ mobile3

Substituição do 
cartão SIM4

NG？OK？

Dependendo do aparelho, pode ser necessário baixar o perfil ou 
configurar a APN. 
Para mais detalhes, consulte o                                                          .
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Substitua o cartão SIM 
e transfira facilmente

Há documentos necessários ao se inscrever. 
Para mais detalhes confira o                                                                    . 
É possível se inscrever também pelo site da UQ.

Documentos necessários ao se inscrever na UQ mobileAnexo

Guia de configuração fácil for iPhone/AndroidAnexo


