PASSO A PASSO PARA SETUP VIA APP CLARO TEM

PASSO 01 – OPÇÃO 1

PASSO 01 – OPÇÃO 2

PASSO 01 – OPÇÃO 2

PASSO 01 – OPÇÃO 2

PASSO 02

Identificar o IMEI do seu
aparelho. Digite o código *#06#
na tela de discagem de
chamadas de seu aparelho. Irá
aparecer a imagem abaixo.
Anote o IMEI.

Para descobrir seu IMEI, você
também pode clicar em Ajustes
e na tela abaixo navegar até a
opção Sobre.

Na sequência, abrirá a tela
abaixo, nela você irá identificar o
modelo do seu Iphone. Anote o
modelo do aparelho.

Navegando na mesma tela, mais
abaixo você encontrará o número
do IMEI do seu aparelho. Anote o
IMEI.

Para iniciar o processo de
cadastro, você deve fazer a
instalação do Aplicativo. Digite
TEM LCG ou LCG TEM na loja
Apple Store e clique em buscar.
Na sequência clique em
instalar.

PASSO 03

PASSO 04

PASSO 05

PASSO 06

Após a instalação do APP, abra o Após finalizar a instalação. Abra Na tela abaixo, clique na opção Ao clicar no botão Câmera, a
aplicativo e concorde com o o aplicativo e clique no ícone do Câmera.
câmera do aparelho será aberta e
termo de uso do APP.
QR Code
é só direcionar para o QR Code
recebido em seu e-mail para
efetuar a leitura.

PASSO 07
Após a leitura do QR Code,
abrirá a tela abaixo. Você deve
digitar o número da sua linha,
informando o DDD + número
da linha e clique em Entrar.

PASSO 08

PASSO 09

PASSO 10

Depois de digitar sua linha, você
será direcionado para uma tela
onde deverá digitar um código
de 5 dígitos e clicar em validar.
Esse código será enviado para
você, via SMS.

Na tela seguinte, você deve Nesta tela, você deve informar
informar se sua linha é de uso se sua linha tem pacote de dados
pessoal ( o custo da linha é seu) ativo:
ou se a linha é de uso
empresarial (o custo é da
empresa). Depois clique em
continuar.

PASSO 11

PASSO 12

Nesta tela você deve informar o
número do IMEI do seu aparelho
identificado no Passo 1. Depois
clique em Confirmar.

Na tela abaixo, identifique o
modelo de seu aparelho. Você
pode também digitar o modelo
para fazer a busca do aparelho
e clique em continuar.

PASSO 13

PASSO 14

Na tela seguinte, informe se o
aparelho é particular (de sua
propriedade) ou da Empresa (de
propriedade
da
Empresa).
Depois clique em continuar.

Por último, você visualizará o
termo de entrega de linha e
aparelho. Após validar os dados
do termo, clique em concordo
com o termo. Assim o setup será
finalizado.

