
Leia com
atenção
Siga os passos para usar
sua máquina SumUp Top



Com preguiça de ler?

sumup.com.br/conectar
Assista esse manual em vídeo:



Atenção
Não conecte a máquina 

com o Bluetooth pelas 

configurações do seu celular.

A conexão será feita pelo 

aplicativo da SumUp.



Passo 1 de 5

Abra o aplicativo da SumUp e
digite o e-mail e senha que já
cadastrou. Autorize o aplicativo
a acessar sua localização.

Se ainda não baixou, acesse a loja de
aplicativos do seu aparelho e pesquise
por “SumUp” para baixar.



Passo 2 de 5

Agora, digite o valor de 1 real no
aplicativo. Vamos conectar sua 
máquina Top e fazer uma 
venda teste.



Passo 3 de 5

Escolha crédito ou débito e,
em seguida, o aplicativo pedirá
que você ligue o Bluetooth.

Se seu aparelho for Android, é só 
autorizar na tela.

Se seu aparelho for um iPhone ou iPad, 
acesse “Configurações”, ligue o Bluetooth
e volte para o aplicativo da SumUp.



Passo 4 de 5

O aplicativo vai procurar sua
máquina Top para conectar. Siga
os próximos passos na tela do
seu aparelho.



Passo 5 de 5

Assim que a máquina estiver

conectada, é só inserir ou 

aproximar o cartão e 

pronto: sua Top está 

pronta para te ajudar 

a vender mais!

Gostou? Clique no        dentro do 
app da SumUp para indicar a Top 
para seus amigos e ganhe $$!



Entrada do cabo para
carregamento de bateria.

Assim como um celular, o teclado da Top é touch. 
É só tocar levemente para digitar.

Botão
Liga/Desliga

A SumUp Top 
aceita cartões
com chip.



Bluetooth LE, Frequência: 2.4 GHz, 

Modulação: GFSK

Bluetooth

PCI PTS, PCI DSS, EMV Nível 1 e 2Certificações

850mAh li-onBateria

NFC

Teclado sensível ao toque, 3 teclas de 

funções, 10 teclas numéricas

Identificador de rádio frequência: 

ST25R3917, frequência: 13.56MHz

Teclado

Display OLED, 123 x 32 pixeis

Display branco sobre preto

Display

Leitor de cartões Leitor de chip / Processamento seguro



Modelo PIN+NC113A

16640-20-09917



Dúvidas?
Acesse suporte.sumup.com.br ou fale 

com a gente em 4003-6338 (Capitais e 

Regiões Metropolitanas - custo de ligação 

local) ou (11) 4003-6338 para as demais 

regiões. Se preferir, também podemos 

falar por WhatsApp.


