海津市
K A I Z U

Ứng dụng tái chế và phân loại rác

Phân phối bắt đầu vào ngày 1 tháng 9, 2019！

「Bạn đã bao giờ lo lắng về phương pháp tái chế và phân loại
chất thải và ngày thu gom？」
Ứng dụng tái chế và phân loại rác "threeR" là một ứng dụng với một chức
năng để dễ dàng tìm kiếm các phương pháp phân loại, và để thông báo ngày
tái chế và thu gom rác.

Tìm kiếm phân loại
• Bạn có thể tìm kiếm một phương pháp
phân loại theo tên của mục tái chế hoặc
rác.

Hướng dẫn phân loại rác thải
• Bạn có thể kiểm tra phương pháp phân
loại chi tiết, phương pháp xả thải, những
điểm cần lưu ý.

Lịch thu gom rác thải
• Bằng cách thiết lập khu vực của bạn, bạn
có thể kiểm ngày thu thập theo định dạng
lịch.
• Có một chức năng để thông báo cho ngày
thu thập bằng báo thức.

Chức năng thông báo
• Bạn có thể kiểm thấy thông tin về tái chế
và rác thải.

【Liên hệ với chúng tôi】
Phòng môi trường, thành phố Kaizu

☎ 0584-53-3195

Cài đặt ứng dụng

Tìm kiếm "threeR" từ mỗi cửa hàng và tải
xuống. Bạn cũng có thể tải xuống từ mã
QR ở bên phải.

Thiết lập huyện

Vui lòng chọn địa chỉ theo
thứ tự từ tiểu bang và tỉnh.

Vui lòng kiểm tra địa chỉ bạn đã
chọn và nhấp vào "OK".

Cài đặt thông báo
Từ [Thực đơn] → [Cài đặt], bạn có thể bật / tắt
thông báo ngày rác và đặt loại và thời gian của
rác để thông báo.
Bằng cách bật thông báo thông tin, bạn có thể
kiểm tra thông báo từ thành phố Kaizu.

