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Índice clicável: Selecione
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Itens da

01 Z3 Pay
01 Carregador Bivolt
06 Bobinas

02.
Entenda sua
Entrada carregador
micro USB

Leitor por aproximação
Compartimento
para bobina

Leitor de cartão
de tarja magnética

Tela Touchscreen
(sensível ao toque)

Ligar/ desligar/ cancelar
Voltar
Confirmar

Leitor de cartão de chip

Menu (acessar funções de venda e administrativas)

Soquete
Compartimento
de bateria
Compartimento de
chip operadora
Compartimento
do SD-Card

03.
Configurações inciais e login

Carregue

Para inicializar sua Z3 Pay e começar a fazer
suas vendas, será preciso configurá-la. Mas não
se preocupe! Todo o processo de instalação das
maquininhas é feito por nossos promotores.

Antes do primeiro uso da maquininha,
é preciso carregá-la por duas horas.
Mas fique tranquilo: você pode usá-la
enquanto estiver carregando.

No entanto, se mesmo assim, encontrar
dificuldades ou eventual necessidade de
reinstalação, entre em contato com a nossa Central
de Atendimento, pelo telefone: 0800 020 1718.

Ligue
Para ligar ou desligar a
maquininha, pressione o botão
vermelho por 5 segundos.

Conecte ao Wi-Fi
 Aperte o Menu ou a tecla de número 1.
 Selecione a opção Conexões
 Clique em Wi-Fi na tela ou na tecla número 2.
 Identifique e selecione a rede do seu
estabelecimento
 Insira a sua senha utilizando o teclado numérico
(atentando-se para letras maiúsculas e minúsculas)
(utilizado o teclado da tela) e clique no botão verde
para confirmar
 Pronto! Sua Z3 Pay está conectada à rede Wi-Fi.

Faça login
no aplicativo
Ao logar no seu perfil do Z3,
você vai poder acompanhar, em
tempo real, detalhes de todas as
transações realizadas pela Z3 Pay;
pedir novas máquinas de cartão;
solicitar ajuda ou suporte e ter
acesso aos demais serviços
disponíveis no Z3 Bank.

04.

Comece a

1

Clique em ‘Vender’ ou aperte o número 1.

2

Insira, aproxime ou passe o cartão de tarja no
local indicado;

3

Digite o valor da venda e clique em ‘continuar’
ou aperte o botão verde;

4

Selecione a opção: ‘Débito ou Crédito’;

5

Se a opção escolhida for ‘crédito’, informe a
forma de pagamento (à vista ou parcelado);

6

Se o cliente optar por parcelar, digite o
número de parcelas e aperte o botão verde;

7

Peça ao cliente que digite a senha do cartão e
aperte o botão verde para confirmar;

8

Pronto! Venda realizada com sucesso.

Com a Z3 Pay, você faz vendas pelas
principais bandeiras de cartão do mercado!

05.

Aceite as
bandeiras

06.

Outras

6.1 Comprovantes
de transações
Ao concluir uma venda ou realizar um estorno, a opção
de gerar o comprovante aparece na tela da sua Z3 Pay.
Selecione como deseja emiti-lo ao cliente: imprimir,
enviar via SMS ou E-mail.
Se o cliente optar pelo envio via SMS ou e-mail, solicite
o número do celular com DDD ou o e-mail e clique
em ‘Confirmar’ ou aperte o botão verde. Pronto: o
comprovante foi enviado com sucesso!

6.2 Como estornar
uma venda
Acesse o Menu e clique na opção Estornar.

6.3 Redefinição
de senha
Para redefinir sua senha, clique em
“esqueci minha senha” e cadastre

Indique que tipo de venda foi realizada: débito

uma nova. Se ainda assim, você

ou crédito. Em seguida, insira ou passe o

encontrar dificuldades, ligue para

cartão e informe os dados solicitados: data da

nossa Central de Atendimento para

transação, número do DOC, valor da transação.

obter ajuda: 0800 020 1718.

Peça ao cliente para inserir a senha do cartão.
Confira as informações e confirme.
Pronto! Venda estornada.

Relatório Sintético:
usado para verificar o fechamento
do dia e mostrar o resumo das
transações por tipo e bandeira,
desde o último fechamento de caixa.

6.4 Relatórios
Com a Z3 Pay, você pode gerar
diferentes tipos de relatórios, seja
para verificar o fechamento do dia
ou verificar as transações durante

Relatório Detalhado:
mostra todas as transações
em um período selecionado.

um período selecionado. Para isso,
acesse o Menu, selecione o tipo de
relatório e o período desejado.

Relatório Resumido:
mostra o valor consolidado
por tipo de transação e bandeira,
do período selecionado.

07.

Acompanhe
Baixe o App Z3 Bank, faça login na sua conta e
acompanhe todas as transações da maquininha
pelo celular! Assim, você gerencia sua rotina de
forma fácil e tem maior controle sobre as finanças
da sua empresa.
Pelo aplicativo, você tem acesso a extratos,
transferências, pagamentos, cobranças, vendas
feitas pelas adquirentes, gestão de perfis dos
funcionários e aprovação das transações.

08.
Ao não realizar
transações por 90 dias,
Quando sua Z3
Pay estiver com
pouca bateria, use o
carregador USB para
conectá-la a uma
tomada e recarregá-la.

Sua Z3 Pay possui
chip já instalado, com
plano de dados para
você realizar suas
vendas.

o chip será desativado
automaticamente. Para
reativá-lo, entre em
contato com o Z3. Mas
independentemente
disso, as vendas podem
continuar sendo realizadas
normalmente pelo Wi-Fi.

Para melhorias
no sistema, serão
feitas atualizações
periodicamente e durante
uma atualização, você
não poderá realizar
transações.

Como trocar a bobina
Para repor a bobina da sua Z3 Pay, siga as seguintes etapas:

1. Abra a tampa da bobina levantando a trava.
2. Retire a bobina usada.
3. Insira uma nova, deixando um pouco de papel
para fora.
4. Empurre a tampa até escutar um clique.
5. As bobinas podem ser danificadas caso
sejam guardadas em más condições, por isso,
recomendamos: Não molhar. Não esfregar
ou pressionar o papel com muita força. Não
armazenar em lugares quentes e/ou úmidos
(perto do ar condicionado e/ou com umidade
superior a 85%).

Como cuidar da bateria?
1. Desligue a maquininha quando
não estiver usando

Precauções

2. Não danifique o cabo ou o
adaptador de energia. Se estiver
danificado, não use.

1. Não expor à luz solar ou
à luz ultravioleta durante
longos períodos. Não colocar
em contato com solventes
orgânicos (adesivo tipo
solvente).

3. Antes de conectar o cabo a uma
fonte de energia, certifique-se de
que a tensão seja a adequada à
maquininha.

2. Não manter em contato
com materiais que contenham
plásticos (pastas de PVC ou
transparentes).
3. Não manter em contato com
papéis que contenham diazo.
4. Não exponha a maquininha
à luz solar nem ao calor
excessivo, umidade ou pó.

5. Mantenha a maquininha
longe de líquidos.
6. Não conecte materiais
desconhecidos a qualquer
entrada da maquininha,
pois isso pode causar sérios
danos.
7. Ao trocar a bobina, tome
cuidado para não se cortar
com o cortador de papel.
8. Não exponha a
maquininha a situações
perigosas.

Chevron-Right Processador: de 32-Bit, ARM11
Chevron-Right Memória: 192MB standard (128MB Flash, 64MB DDR) |

Micro SD (TF card) 32GB
Chevron-Right Bateria: Li-íon, 2.600mAh, 3,7V
Chevron-Right Leitores: de cartão de chip e tarja magnética
Chevron-Right Display: tela colorida sensível ao toque | 240 x 320 pixels

10.

Chevron-Right Teclado: 10 teclas alfanuméricas, 5 teclas de funções
Chevron-Right Porta: impressora térmica de alta velocidade | 58 mm /

25 mm (standard) ou 40 mm (opcional)
Chevron-Right Conectividade: Wi-Fi e Chip
Chevron-Right Ambiente de trabalho: temperatura: 0oC – 50oC, U.R.:

10% a 93% (sem condensar)
Chevron-Right Ambiente de armazenamento: temperatura: -20oC e 70oC,

U.R.: 10% a 93% (sem condensar)
Chevron-Right Alimentação de energia: entrada: 100-240Vac ~0,2 A

50/60 Hz; saída: 5Vdc, 1 A
Chevron-Right Dimensões: 163 mm x 78 mm x 55 mm (C x L x A)
Chevron-Right Peso: 330g

11.
Minha maquininha não
está lendo os cartões
1. Veja se há algum objeto interferindo na
leitura dos cartões;
2. Confira se o chip ou tarja magnética do
cartão não estão danificados;
3. Certifique-se de estar inserindo,
deslizando ou aproximando corretamente o
cartão com o qual está tentando cobrar:

Chevron-Right O cartão de tarja magnética deve ser

deslizado ao lado direito da máquina,
com a tarja voltada para dentro.
Chevron-Right O cartão com o chip deve ser inserido na

frente da maquininha e removido somente
depois que o pagamento estiver concluído.
Chevron-Right Na cobrança por aproximação (NFC),

o cartão deve ser aproximado da parte
superior do dispositivo até você ouvir o
som de leitura bem-sucedida.

A maquininha não
reconhece o chip de dados

Minha maquininha
não quer ligar

1. Reiniciei a maquininha, para tentar
resolver este problema

1. Certifique-se de que ligou a maquininha
corretamente: é preciso pressionar o botão
lateral (liga/desliga) até a tela ligar.

2. Confira se o chip está inserido
corretamente: tire a tampa da parte traseira
da máquina, remova a bateria e o chip e
insira o cartão novamente.

2. Conecte a maquininha a uma fonte
de energia, para checar se a bateria
está carregada.

O comprovante não está
imprimindo
Confira se há papel na bobina e se ela
está encaixada corretamente.

12.

PELO APLICATIVO
No menu principal do App, clique
na opção ‘Me ajuda’ e agilize
o atendimento pelo chat.

Ainda tem
PELO SITE
Fale com a gente! No Z3, o atendimento é
personalizado. Disponibilizamos diferentes
canais de contato para você tirar suas dúvidas
ou solicitar suporte técnico quando precisar.
Escolha como quer falar com a gente:

Entre em contato com o Z3 pelo
site (z3bank.com.br/contato)

POR TELEFONE
Ligue! Temos sempre um
especialista pronto para te
atender no 0800 024 4400

13.

Veja só os serviços que o Z3
disponibiliza para você:
Chevron-Right Crédito para empresas
Chevron-Right Conta digital PJ

SOMOS UMA FINTECH PENSADA
PARA DESCOMPLICAR A VIDA DO
EMPREENDEDOR.
A partir de um sistema ágil e inteligente,
facilitamos a rotina financeira da sua
empresa e entregamos os recursos que
você precisa para vender mais e fazer
seu negócio crescer.

Chevron-Right Maquininha de cartão
Chevron-Right Antecipação de recebíveis
Chevron-Right Conciliação de recebíveis
Chevron-Right Gestão da folha de pagamento
Chevron-Right Gestão financeira digital
Chevron-Right Atendimento personalizado

ACESSE NOSSO SITE,

acompanhe o Z3 Bank nas mídias sociais e
fique por dentro do mundo de possibilidades e
inovações para o seu negócio evoluir!

z3bank.com.br

