




Aplicativo 
PayGo Mini

Chegou sua 
Maquininha!

Manual



As vendas pela maquininha (D150) são 
feitas através do aplicativo PayGo Mini 
disponível no Google Play

1. Acesse o aplicarivo do Google Play no 
seu celular Android.

2. Procure pelo aplicativo PayGo Mini.

3. Instale o aplicativo no seu celular.

No aplicativo você encontra as 
informações de atendimento, caso 
necessário.

Pronto, você já pode começar a usar 
o aplicativo!

1º Passo | Baixando o App



No primeiro uso do aplicativo será 
necessário parear a maquininha com 
seu celular. Esteja com a maquininha 
próxima e ligada.

1. Faça o login no aplicativo com os 
dados recebidos por e-mail. Selecione a 
opção agora para começar a usar o app.

2. Caso o bluetooth não esteja ligado, 
clique no botão ligar bluetooth para 
ativá-lo.

3. Aperte o botão 0 da maquininha para 
visualizar o nome da maquininha e a 
senha. Clique em próximo.

4. Para realizar transações o aplicativo 
precisa ter acesso ao local do dispositivo.

Pareando o equipamento Clique em permitir.

5. Clique em selecionar para abrir a lista 
de dispositivos e escolha o nome do 
dispositivo que aparece na tela da sua 
maquininha.

6. Digite a senha que aparece na tela da 
sua maquininha.

Pronto, você já pode realizar suas 
vendas! 



1. Faça o login no aplicativo com os 
dados recebidos por e-mail. Selecione a 
opção agora para começar a usar o app.

2. Caso o bluetooth não esteja ligado, 
clique no botão ligar bluetooth para 
ativá-lo.

3. Aperte o botão 0 da maquininha para 
visualizar o nome da maquininha e a 
senha. Clique em próximo.

4. Para realizar transações o aplicativo 
precisa ter acesso ao local do dispositivo.

Clique em permitir.

5. Clique em selecionar para abrir a lista 
de dispositivos e escolha o nome do 
dispositivo que aparece na tela da sua 
maquininha.

6. Digite a senha que aparece na tela da 
sua maquininha.

Pronto, você já pode realizar suas 
vendas! 



Fazendo uma venda

Na tela de venda, digite o valor da 
venda. Você também pode usar a 
calculadora e somar valores.
Quando chegar ao valor desejado, 
basta clicar no botão vender, inserir o 
cartão na maquininha e seguir os 
passos pedidos na tela.

Enviando comprovante

Ao finalizar a transação você pode 
enviar um SMS com o comprovante, 
basta clicar em     e colocar um 
número de celular com DDD.
Você também pode compartilhar o 
PDF do comprovante usando outros 
recursos do seu próprio celular, como 
e-mail, para isto basta clicar em        e 
escolher o aplicativo.



Consultando relatório de 
transações

No menu “Transações” você pode 
consultar todas as transações feitas no 
aplicativo e ver os detalhes disponíveis.
 
Agenda de recebíveis

Você pode consultar suas taxas e agenda 
de recebíveis no nosso portal. Basta 
acessar http://portal.paygo.com.br e 
utilizar o mesmo usuário e senha do 
aplicativo.



Primeiro Acesso
ao Aplicativo

Configurações



Caso seja o 
primeiro acesso, 

o aplicativo 
solicita a 

configuração

Ligue o 
bluetooth 

sem sair do 
aplicativo



Siga as 
orientações na 

tela para 
pareamento com 

o dispositivo

Selecione o 
dispositivo 
sem sair do 
aplicativo



Entre em contado com a nossa 
central pelo telefone 3003 9968

O app está disponível somente 
para Android.

Importante

Dúvidas?



Principais Bandeiras Aceitas







paygo.com.br
Central de Atendimento

3003 9968


