
STEP 1

SNS登録方式

SNS registration system

Free Wi-Fi   Manual

STEP 2 STEP 3 STEP 4

認証方式は、メールアドレスまたはSNSアカウントの２種類あります。メールアドレスでの認証については裏面をご確認ください。
There are two authentications, “Sign in with Email address“ or “Sign in with SNS account". Please 
see back side for another authentication, " Sign in with Email address ". 

ToyotaCity Free Wi-Fi

ทีห่น้าจอตัง้ค่าอุปกรณ์ เลอืก SSID: 
ToyotaCity Free Wi-Fi แลว้เปิดเบ
ราเซอรข์องอุปกรณ์ขึน้มา

Pilih SSID: ToyotaCity Free
Wi-Fi pada menu pengaturan
di layar perangkat Anda, lalu
mulai browser.

Pada skrin tetapan peranti
SSID: Pilih ToyotaCity Free
Wi-Fi dan mulakan pelayar
pada peranti.

กรณีลอ็กอนิดว้ยแอคเคานทข์อง Facebook, 

Twitter, Google
แต่ละบรกิารนัน้ ใหค้ลกิปุม่ของบรกิารทีท่่านใชง้าน

Bila masuk menggunakan
akun Facebook, Twitter, 
Google, silakan klik tombol
akun sesuai yang akan
digunakan.

Jika anda melog masuk
dengan akaun perkhidmatan
Facebook, Twitter, Google, 
sila klik butang
perkhidmatan.

สามารถเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตไดแ้ลว้!
ใชง้านได้ 30 นาที
เมื่อเลย 30 นาทแีลว้ตอ้งยนืยนัใหม่อกีครัง้จงึจะ
เชื่อมต่อไดอ้กี

Anda telah terhubung ke 
Internet! Tersedia selama 30 
menit. Setelah 30 menit, dapat 
digunakan kembali dengan 
melakukan autentikasi ulang.

Boleh menyambung dengan
Internet! 
Boleh digunakan untuk tempoh
30 minit
Selepas 30 minit, anda perlu
melakukan pengesahan semula
untuk menyambung dengan
Internet.

กรอก ID/password จากหน้าลอ็กอนิ
แต่ละแบบ แลว้ยนืยนั

Masukkan ID dan Password 
pada halaman masuk, lalu 
lakukan autentikasi.

Masukkan ID dan kata 
laluan pada skrin log 
masuk masing-masing dan 
jalankan pengesahan.

日本語 ： 0120-858-306 (日本語・年中無休/10:00～19:00)
English ： 0120-922-383 (English・OPEN 365 DAYS a year/10:00-19:00) 

CALL CENTER Wire and Wireless Co., Ltd. 
※If the login 

page is not 
displayed

※Ｑ＆Ａ

タイ・インドネシア・マレー語



Eメール登録方式

E-mail registration system

Free Wi-Fi   Manual

日本語 ： 0120-858-306 (日本語・年中無休/10:00～19:00)
English ： 0120-922-383 (English・OPEN 365 DAYS a year/10:00-19:00) 

CALL CENTER Wire and Wireless Co., Ltd. 

認証方式は、メールアドレスまたはSNSアカウントの２種類あります。 SNSアカウントでの認証については裏面をご確認ください。
There are two authentications, “Sign in with SNS account" or “Sign in with Email address". Please 
see back side for another authentication, “Sign in with SNS account". 

ToyotaCity Free Wi-Fi

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

Your email

ทีห่น้าจอตัง้ค่าอุปกรณ์ เลอืก SSID: 
ToyotaCity Free Wi-Fi แลว้
เปิดเบราเซอรข์องอุปกรณ์ขึน้มา

Pilih SSID: ToyotaCity
Free Wi-Fi pada menu 
pengaturan di layar
perangkat Anda, lalu mulai
browser.

Pada skrin tetapan peranti
SSID: Pilih ToyotaCity
Free Wi-Fi dan mulakan
pelayar pada peranti.

กรณีลอ็กอนิดว้ยอเีมลแอดเดรส ใหค้ลกิ
ปุม่ "ลอ็กอนิดว้ยอเีมล"

Bila masuk
menggunakan alamat
email, klik tombol
"Masuk dengan email"

Jika anda ingin melog
masuk dengan
menggunakan alamat
e-mel, sila klik “log 
masuk e-mel”.

กรอกอเีมลแอดเดรสทีจ่ะใชง้านจากหน้าจอ
กรอกอเีมลแอดเดรส และกดปุม่ "ส่ง" 
เพื่อลงทะเบยีนชัว่คราว

Masukkan alamat email 
yang ingin digunakan
pada halaman masuk, 
klik tombol "Kirim" 
untuk registrasi
sementara.

Masukkan alamat e-mel
pada skrin input alamat
e-mel, klik butang
“Hantar” dan jalankan
pendaftaran sementara.

สามารถเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตไดแ้ลว้!
ใชง้านได้ 30 นาที
เมื่อเลย 30 นาทแีลว้ตอ้งยนืยนัใหม่อกีครัง้
จงึจะเชื่อมต่อไดอ้กี

Anda telah terhubung ke 
Internet! Tersedia selama 
30 menit. Setelah 30 
menit, dapat digunakan 
kembali dengan 
melakukan autentikasi 
ulang.

Boleh menyambung
dengan Internet! 
Boleh digunakan untuk
tempoh 30 minit
Selepas 30 minit, anda
perlu melakukan
pengesahan semula
untuk menyambung
dengan Internet.

คลกิ URL ในอเีมลทีส่่งไปยงัเมลแอดเดรส
ทีท่่านกรอกไว้ ภายใน 5 นาที และการ
ยนืยนัโดยการลงทะเบยีนจรงิกจ็ะเสรจ็สิ้น

Mohon klik URL yang 
tertera pada email yang 
telah dikirim ke alamat
email yang didaftarkan
dalam waktu 5 menit
untuk menyelesaikan
registrasi.

Sila klik pada URL yang 
diberikan dalam e-mel
yang dihantar kepada
alamat e-mel yang anda
masukkan dalam tempoh
5 minit bagi
melengkapkan
pengesahan pendaftaran
sebenar.

※Ｑ＆Ａ ※If the login 
page is not 
displayed

タイ・インドネシア・マレー語


