
؟C-DAكيف يمكن التسجيل في خدمة 

ك قم بإعداد عنوان بريد إلكتروني يمكنك استخدامه على هاتف. 1
.الذكي

.اعثر على رقم تعريف سيارك. 2

 *VIN 17هو اختصار لرقم تعريف السيارة والذي يتكون من

.حرفًا

يمكنك العثور عليه على عمود باب السائق الجانبي

TOYOTA CONNECTقم بتحميل تطبيق . 3

".تسجيل"ابدأ التطبيق واضغط على . 4

App Store Google Play

https://apps.apple.com/ae/app/t-connect-m-e/id781407316?ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.co.tsp.tconnectme


أدخل رقم تعريف السيارة في خانة رقم التعريف. 5

QRيمكنك مسح الرقم ضوئياً من خالل رمز 

عند أرقام من رقم هاتفك الذي قمت بتسجيله لدى الوكيل4أدخل آخر . 6
.قيامك بشراء سيارتك

، يرجى التأكد من إدخال رقم "سيارتك مسجلة بالفعل"إذا وجد خطأ 
.تعريف السيارة بشكل صحيح

ل إذا ظهرت لك رسالة خطأ بالرغم من إدخال رقم تعريف السيارة بشك
.C-DAصحيح، فهذا يعني أن سيارتك قد تم تسجيلها بالفعل في خدمة



.لذكييتم إرسال رمز التحقق من الرسائل القصيرة إلى هاتفك ا. 7

.أدخل رمز التحقق

.سوف تظهر سيارتك على الصفحة. 8

".متابعة"ثم اضغط على 



.تحقق من الشروط واألحكام. 9

اضغط إذا كنت موافق على المحتويات، قم بتحديد المربعات ثم
".متابعة"على 



.قم بتعبئة بيانات العضو. 10

.أحرف أو أكثر6يجب أن تكون كلمة المرور من 

،& ، # ، ! ،. ،_ ، -يمكن استخدام األحرف األبجدية الرقمية، 
 @ ، $ ، * ، ^٪،.

.قم بإدخالها مرتين للتأكيد

ى ، وسوف يتم إرسال رمز التحقق إل" التالي"اضغط على . 11
.عنوان بريدك اإللكتروني



"التالي"أدخل رمز التحقق واضغط على . 12

.إذا لم تستلم رمز التحقق، فيرجى التحقق مما يلي

سرعة قد يستغرق األمر بعض الوقت لتلقي بريد إلكتروني حسب
.االتصال لديك

.قد يتم تحديد البريد اإللكتروني على أنه بريد عشوائي

ربما تم حظر عنوان البريد اإللكتروني 
"@toyota-connect.com."

البريد العشوائي للسماح بـ اتيرجى التحقق من ضبط إعداد
"@toyota-connect.com"

جى رمز التحقق غير صالح، ير"إذا تلقيت رسالة خطأ تفيد بأن 
.، ويرجى التحقق مما يلي"المحاولة مرة أخرى

قانغير متطابرمز التحقق لمصادقة السيارة ولتسجيل العضوية 

.صيرةلمصادقة السيارة، يرجى إدخال الرمز المرسل عبر الرسائل الق

لتسجيل العضوية، يرجى إدخال الرمز المرسل عبر البري 
.اإللكتروني

.دقيقة30إن رمز التحقق صالح لمدة 

ن دقيقة أو أكثر، فيرجى بدء التسجيل مرة أخرى م30إذا انقضت 
.البداية

ً "يتم االنتهاء من التسجيل إذا ظهرت كلمة . 13 "مرحبا


