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Como baixar o aplicativo DiriGo TouchPass e colocar
crédito
Início:
 Acesse a loja de aplicativos no seu telefone.
 Escreva "TouchPass Transit" na barra de pesquisa e instale o aplicativo TouchPass Transit.
Configurando a sua conta:
 Abra o aplicativo, navegue rapidamente pelo aplicativo (ou
apenas clique "no thanks“ (não, obrigado)) para começar a
configurar a sua conta.
 Clique em "Don't have a card?” (Não tem um cartão?). Se
tiver um cartão, PARE. Você não pode ter um aplicativo e
um cartão. Os clientes com contas associadas a um cartão
devem registrar os seus cartões online em Touchpass.com.
 Crie um nome de usuário e uma senha. (Sua senha deve ter
pelo menos oito caracteres, incluindo pelo menos uma letra
maiúscula e um número.) Guarde bem o seu nome de
usuário, uma vez que ele será necessário para acessar e
fazer mudanças na sua conta.
 Em seguida, aceite os termos e condições do TouchPass .
 Por último, você terá que selecionar a sua agência.
Certifique-se de escolher "DiriGo (Southern Maine)".
Deve ser o primeiro na lista.

Para carregar crédito:
 Clique no botão verde “Buy” (Comprar)
 Clique na barra verde “$ Stored Value” (valor
disponível).
 Escolha o valor que pretende carregar ou
modifique o valor (a carga mínima é de US$ 4,
a máxima é de US$ 200).
 Escreva informações sobre o seu cartão de
débito/crédito ou informações bancárias.
 Clique em “Purchase” (Comprar) e pronto!

Como utilizar no transporte:
 Basta abrir o aplicativo TouchPass .
 Você verá um código QR na sua tela.
 Quando entrar no ônibus, digitalize o código
QR no leitor. Você deve segurar seu telefone
a cerca de 10 polegadas (25 cm) do leitor e
tentar evitar o brilho.
 Assim que a luz verde acender, você estará
pronto!

Mais informações sobre o
aplicativo móvel DiriGo TouchPass
Seu aplicativo móvel DiriGo TouchPass pode ser
usado no Greater Portland METRO, Biddeford
Saco Old Orchard Beach Transit e South Portland
Bus Service. Os passageiros devem optar por
utilizar o aplicativo ou o cartão do DiriGo
TouchPass. Não é possível utilizar ambos.
Para obter informações adicionais e links das
nossas três agências, acesse:
DiriGoTouchPass.org
Ligue: 833-272-7270

