
• Nếu bạn cài đặt địa điểm mình đang sống thì bạn có thể
kiểm tra được lịch vứt rác của khu vực đang sinh sống. 
Bạn cũng có thể cài đặt để nhận thông báo về lịch vứt rác

○ Lịch thu gom rác

• Nếu cài đặt thông báo thì, sẽ nhận được thông báo khi đến
lịch thu gom rác. Có thể cài đặt thông báo phân loạit heo
vùng.

○ Thông báo về lịch vứt rác

• Tên các loại rác được hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái
Hiragana. Có thể tra cách phâ n loại theo thứ tự hoặc nhập
trực tiếp tê n các loại rác.

○ Tra cứu phân loại rác

• Nhận thông báo trực tiếp về lịch vứt rác. Nếu để thông báo
ở chế độ ON thì vẫn có thể nhận được thông báo kể cả khi
không mở ứng dụng

○ Thông tin

• Nếu bạn cài đặt ngôn ngữ máy tính của bạn bằng “Tiếng
Anh” “tiếng Hàn Quốc” “tiếng Trung Quốc” “tiếng Việt
Nam”, thì ứng dụng sẽ được hiện thị theo ngôn ngữ đó. 
(Có một số tính năng chỉ hiện thị bằng tiếng Nhật) 

○ Hiển thị đa ngôn ngữ

Liên hệ Bộ phận “Đời sống môi trường”  Phòng “Xúc tiến giảm lượng rác ” 

TEL0246-22-7559

Thành phố Iwaki có cung cấp ứng dụng phân loại rác “3 R”miễn phí. Bạn có thể tra cứu cách

phân loại rác và lịch vứt rác bất kể lúc nào trên điện thoại thông minh hay máy tính bảng của bạn.

※ Lưu ý rằng bạn phải chịu phí dùng mạng

Chức năng chính



Tìm “さんあーる（３R）”từ Google Play Store 

hay App Store rồi tải xuống

Hay có thể đọc mã QR bên cạnh để tải trực tiếp

Chọn khu vực để cài đặt

Chọn địa chỉ bắt đầu từ tỉnh Fukushima

Chọn địa chỉ của mình rồi chọn “OK”

Cài đặt thông báo

Từ「Menu」➡「Setting」rồi cài đặt các

thông báo theo cách riêng của mình

Tải ứng dụng

▶Phiên bản dành cho

IOS 

（iPhone v.v...）
※IOS 8.0～

▶Phiên bản dành

Android 

※Android 4.2～

Chọn tỉnh

Chọn thành phố

Cài đặt

Cài đặt cá nhân


