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Garantia

Precisando de ajuda?

5 anos de garantia, a contar da data de adesão.

Fale com a gente através do chat no Aplicativo 
PagBank, basta clicar em Atendimento.

Para dúvidas sobre funcionamento, acesse 
pagseguro.com.br/ajuda
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Importante

• Este produto é compatível com todos os aparelhos 
celulares ou tablets com sistema operacional Android, a 
partir da versão 2.3+ e iOS, a partir da versão 7+ (iPhone 4S 
ou superior e iPad 3 ou superior).

• Confira se a conexão do seu celular ou tablet com a internet 
está ativa. A conexão pode ser via rede Wifi, 3G ou 4G.

• Verifique se a Minizinha está ligada. Caso não esteja, aperte 
o botão no canto superior direito do dispositivo para ligar.

• Caso sua Minizinha não esteja carregada, coloque-a para 
carregar utilizando o cabo USB.

• Para iniciar a configuração, você deverá conectar a 
Minizinha com seu celular ou tablet. Veja qual o sistema 
operacional do seu celular ou tablet.
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Indicador 
Bluetooth

Entrada USB 
carregador

Botão 
confirmar

Botão 
cancelar

Botão voltar

Entrada cartão 
com chip
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7Minizinha

Baixe o aplicativo Vendas1.

Baixe o aplicativo Vendas em seu celular ou tablet 
pelo Google Play (Android) ou pela App Store (iOS)

Para começar a vender com a sua Minizinha, você precisa 
baixar o aplicativo Vendas. Veja como é simples:

No aplicativo Vendas, faça o login com e-mail e senha 
da sua Conta PagBank

Pronto! O aplicativo está instalado. O próximo passo 
é configurar a sua Minizinha

e-mail

senha

e-mail

senha

e-mail

senha

e-mail

senha

e-mail

senha

e-mail

senha

e-mail

senha
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8 PagBank

Android

Configure sua Minizinha2.

Para parear com Android é muito simples, tenha seu celular ou 
tablet e a Minizinha ligada em mãos e siga os passos a seguir:

Em seu celular ou tablet, clique em Configurar e ative 
a opção Bluetooth 

Em seguida, abra o aplicativo Vendas, clique em Meus 
leitores no menu e escolha Minizinha

e-mail

senha

Meus leitores

Veja em seu aplicativo o passo a passo detalhado de 
como configurar sua Minizinha1

Ligue a sua Minizinha, pressionando o botão superior 
por 3 segundos

Dispositivos

PAX XXXXX

e-mail

senha
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9Minizinha

iOS

Para parear com o iOS é muito simples, tenha seu iPhone ou 
iPad e sua Minizinha ligada em mãos e siga os passos a seguir: 

Veja em seu aplicativo o passo a passo detalhado de 
como configurar a sua Minizinha

Em seguida, abra o aplicativo Vendas, clique em Outros, 
depois na opção Maquininhas e selecione a Minizinha

Em seu celular ou tablet, clique em Ajustes e ative a 
opção Bluetooth

Maquininhas

1

e-mail

senha

Ligue a sua Minizinha, pressionando o botão superior 
por 3 segundos

Dispositivos

PAX XXXXX

e-mail

senha
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10 PagBank

Venda com a sua Minizinha4.

Depois de configurar sua Minizinha e seu celular/tablet, veja 
como é fácil realizar uma venda:

Insira o cartão na Minizinha e certifique-se que o chip 
está devidamente dentro no aparelho 

Digite o valor da venda na tela do seu aplicativo 
Vendas e clique em Cobrar

Selecione a Minizinha e o tipo de venda: débito, 
crédito ou voucher. Caso a opção seja crédito, informe 
o número de parcelas (à vista ou em até 12x)

Opções de 
pagamento

Débito
Crédito
Voucher

R$25,00

Cobrar

Opções de 
pagamento

Débito
Crédito
Voucher

R$25,00

Cobrar

Opções de 
pagamento

Débito
Crédito
Voucher

R$25,00

Cobrar

Dispositivos

PAX XXXXX

e-mail

senha Opções de 
pagamento

Débito
Crédito
Voucher

R$25,00

Cobrar
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11Minizinha

Dica

Na opção Produtos do aplicativo Vendas você gerencia seus produtos e 
controla as vendas do seu negócio. 

Para aceitação de cartão refeição, alimentação ou benefícios é preciso 
ter CNPJ e ser credenciado às bandeiras de voucher. Para mais 
informações acesse: pagseguro.com.br/voucher

Peça para o cliente digitar a senha na 
Minizinha e apertar o botão verde

Aguarde a confirmação da transação e retire 
o cartão da Minizinha

Para enviar o comprovante via SMS ou e-mail, 
insira o número do celular ou o e-mail do 
cliente no aplicativo Vendas

Pronto! Venda realizada com sucesso!

e-mail

senha

Opções de 
pagamento

Débito
Crédito
Voucher

R$25,00

Cobrar

Opções de 
pagamento

Débito
Crédito
Voucher

R$25,00

Cobrar

Dispositivos

PAX XXXXX

e-mail

senha OK
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12 PagBank

Receba o valor das suas vendas5.

O dinheiro das suas vendas é recebido diretamente na 
sua Conta PagBank. Você pode transferi-lo para o Cartão 
Pré-Pago ou para a sua conta bancária.

Clique na opção desejada (ex. Cartão Pré-Pago 
PagBank). Confira seus dados e digite o valor 
que deseja transferir

Pronto! Em 24 horas o dinheiro estará disponível 
na opção escolhida!

Pela internet, acesse pagseguro.com.br e faça 
login. Escolha a opção Transferências no menu 
lateral esquerdo

e-mail

senha
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13Minizinha

Importante

*As contas bancárias devem ser cadastradas na 
sua Conta PagBank, via pagseguro.com.br 

Você também pode transferir os valores disponíveis em 
sua Conta PagBank pelo aplicativo PagBank, disponível 
gratuitamente. Veja como é fácil:

Clique em Transferência Bancária e escolha a 
conta bancária cadastrada* que deseja

Digite o valor a transferir e aperte Continuar. 
Confira os dados da transação, se estiverem 
corretos pressione Confirmar

Pronto! Em até 24 horas o dinheiro estará 
disponível na opção escolhida!

Baixe o app PagBank e faça o login com seu 
e-mail e senha

e-mail

senha

e-mail

senha

e-mail

senha

e-mail

senha

e-mail

senha

Transf. Bancária

Confirmar
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Pela internet, acesse pagseguro.com.br/planos
e faça seu login 

www

Você pode receber o dinheiro das suas vendas feitas no 
Crédito e no Débito na hora *!

Para modificar o seu plano, siga o paso a passo:

Importante

Escolha o melhor plano e em seguida clique 
em Alterar Plano

Pronto! Seu plano foi alterado.

e-mail

senha

$$$$
$$$$
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Vendas realizadas antes da alteração do novo plano 
manterão o prazo de recebimento atual.

Apenas vendas realizadas após a mudança de plano serão 
recebidas no novo prazo.

* Consulte as condições do plano de recebimento 
na hora em pagseguro.com.br/planos

Dica

manual_minizinha_130x85mm_PagBank-14out.indd   15 14/10/19   11:12



manual_minizinha_130x85mm_PagBank-14out.indd   16 14/10/19   11:12


