RECEBI MINHA
POINT MINI COM NFC
Quais são os primeiros passos?

Versão do passo a passo atualizada em 07/01/22. Clique aqui para consultar a versão mais recente.

Sua Point Mini com NFC (ME30S) vai te ajudar a receber pagamentos de um jeito mais
simples e prático. Descubra, a seguir, como pareá-la para começar a vender - você pode usar
sua maquininha com qualquer dispositivo móvel Android ou iOS:

ANDROID
1

Carregue sua maquininha Point Mini;

2

Agora, pegue o seu celular ou tablet e ligue o Bluetooth;

3

Abra o app do Mercado Pago. Se ainda não tiver, é só baixar ou, então,
criar a sua conta;

4

No app do Mercado Pago,
acesse Seu negócio.
Ainda no app, clique em
Point e, então, Maquininhas Bluetooth;

Aperte
Conectar maquininha;
Agora, é só encontrar e
selecionar o modelo da
sua maquininha;

5

Com sua Point em mãos, pressione o botão ligar e aguarde alguns segundos;

6

No app do Mercado Pago,
clique em Conectar maquininha
e selecione na lista de dispositivos
a Point que você quer conectar;

7

Depois de selecionar a maquininha,
irá aparecer um pedido de
pareamento, clique em Parear;

Pronto!
Agora você já pode vender com sua Point Mini!

IOS
1

Carregue sua maquininha Point Mini;

2

Ligue o Bluetooth do seu celular ou tablet;

3

Abra o app do Mercado Pago - se ainda não tiver, é só baixar ou, então,
criar a sua conta;

4

No aplicativo do Mercado Pago,
escolha Seu negócio;
Ainda no app, clique em
Point e, então Maquininhas Bluetooth;

Aperte
Conectar maquininha;
Agora, é só encontrar e
selecionar o modelo da
sua maquininha;

5

Com sua Point em mãos, pressione o botão ligar e aguarde alguns segundos;

6

No app do Mercado Pago,
clique em Conectar maquininha.

Pronto!
Agora, você já pode vender com sua Point Mini!

IMPORTANTE
A Point Mini funciona com celulares e tablets que tenham Android 5.0 e iOS 12 ou versões
superiores. Também é preciso estar conectado à internet..

QUER SABER COMO FAZER SUA
PRIMEIRA VENDA COM A
MAQUININHA POINT?
DESCUBRA AGORA

