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Antes de começar a usar sua Moderninha Wifi, fique atento:

O PagSeguro realiza atualizações constantes no software da sua Moderninha Wifi, o 
download inicia-se automaticamente. Durante a atualização não é possível realizar 
vendas, caso queira parar o processo, basta apertar a tecla vermelha.

Caso sua Moderninha Wifi esteja com pouca bateria, utilize o cabo USB para ligá-la a 
um computador ou conecte-a a uma tomada usando o carregador de parede;

Sua Moderninha Wifi usa um chip de celular que já vem instalado, pronto para realizar 
as vendas. Este chip é de propriedade do PagSeguro e funciona somente em sua 
Moderninha;

Caso não seja realizada nenhuma transação durante o período de 90 dias, o chip de 
celular é desativado automaticamente. Para reativá-lo é necessário entrar em contato 
com o PagSeguro. A venda via Wifi continua funcionando normalmente;

Importante

*

*
*

*
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Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

A Moderninha Wifi possui 3 anos de garantia, a contar da data de sua compra

Possui certificados de segurança PCI, EMV e DSS

4003 1775  capitais e regiões metropolitanas

0800 728 2174  demais localidades, exceto celular

*
*

Garantias e Certificados

Central de Suporte
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cancelar

entrada para 
cartão com chip

dados técnicos

Sua Moderninha Wifi 

entrada USB 
(carregador)
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menu

limpar/voltar

botão 
liga/desliga

confi rmar

leitor para 
cartão de tarja
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Conteúdo da embalagem:

01 Moderninha Wifi

01 Cabo USB

01 Carregador de parede

02 Manuais

01 Adesivo de ativação

01 Adesivo de bandeiras

01 Adesivo de contato da Central
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6 passos da ativação até você receber o dinheiro das suas vendas

Ative sua Moderninha Wifi

Venda com sua 
Moderninha Wifi

Configure o Wifi

Saiba como estornar uma 
venda

Veja como receber o 
dinheiro de suas vendas

Verifique sua conta no 
PagSeguro

Vamos começar?

1

3

2

4

5

6
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Antes de vender, você deve ativar sua Moderninha Wifi. 
Este procedimento é realizado apenas no primeiro uso.1 Como ativo minha 
Moderninha Wifi?

Dica:

Acesse pagseguro.com.br/videos e assista aos nossos tutoriais.



9

Pela internet, acesse 
pagseguro.com.br/ativar 

e faça seu login

Aperte o círculo verde 
para acessar a tela que 

solicita o código de 
ativação

Informe o código 
de ativação em sua 
Moderninha Wifi  e 

aperte o círculo verde

Pronto! Sua 
Moderninha Wifi  foi 

ativada!

Ligue sua Moderninha 
Wifi  apertando o botão 

no canto superior 
direito

5 min

5 min

5 min

e-mail

senha
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Caso queira usar a rede Wifi para realizar as transações, 
basta seguir os seguintes passos:

Importante:

Para selecionar caracteres da mesma 
tecla, aguarde o último caractere 
digitado parar de piscar. 

Para selecionar a letra “H” você precisa 
dar 6 toques na tecla “4”;

2 Como configuro o Wifi?
e-mail

senha

4    g    h    i    G    h     I

1. vender

2. estornar

3. relatórios

4. Con�gurações Wi�

Nome de uma rede

Outra rede wi�

3. relatórios

1. Buscar uma rede
Visualizar dados da rede

1. Conectar

Nome de uma rede

Outra rede wi�

Nome da rede

F1

F1

F2

4
ghi

H

1  q  z  Q  Z  .  !  ? :  ;  @  %  &  $ ~ ^ " ' `1
qz.

0 espaço , *  #  +  -  =  _  [  ]  (  )  {  }  <  >  /  \  | 0
,*#

1. vender

2. estornar

4. con�gurações wi�

3. Relatórios
Iniciar novo período de vendas?

1. Sim

2. Não

Relatório Parcial1. última transação

2. relatório parcial

3. relatório total

1  q  z  Q  Z  .  !  ? :  ;  @  %  &  $ ~ ^ " ' `1
qz.

0 espaço , *  #  +  -  =  _  [  ]  (  )  {  }  <  >  /  \  | 0
,*#

1. vender

2. estornar

4. con�gurações wi�

3. Relatórios
Iniciar novo período de vendas?

1. Sim

2. Não

Relatório Parcial1. última transação

2. relatório parcial

3. relatório total
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Selecione a rede desejada 
ou selecione 1. Realizar 

nova busca (Use F1   e F2 
para descer ou subir)

Escolha a opção  
1. Buscar uma rede (a 

Moderninha Wifi irá buscar 
as redes mais próximas)

Depois de escolher a 
rede, selecione a opção 

1. Conectar

Digite a senha (diferenciando 
as letras maiúsculas e 

minúsculas), aperte o círculo 
verde e aguarde

Pronto! 
O Wifi da sua 

Moderninha Wifi 
foi configurado!

Pressione a tecla 
F1 para acessar o 

menu Transações e 
pressione a tecla  

4. Configurações Wifi

5 min 5 min 5 min

5 min5 min

e-mail

senha

4    g    h    i    G    h     I

1. vender

2. estornar

3. relatórios

4. Con�gurações Wi�

Nome de uma rede

Outra rede wi�

3. relatórios

1. Buscar uma rede
Visualizar dados da rede

1. Conectar

Nome de uma rede

Outra rede wi�

Nome da rede

F1

F1

F2

4
ghi

H

e-mail

senha

4    g    h    i    G    h     I

1. vender

2. estornar

3. relatórios

4. Con�gurações Wi�

Nome de uma rede

Outra rede wi�

3. relatórios

1. Buscar uma rede
Visualizar dados da rede

1. Conectar

Nome de uma rede

Outra rede wi�

Nome da rede

F1

F1

F2

4
ghi

H

e-mail

senha

4    g    h    i    G    h     I

1. vender

2. estornar

3. relatórios

4. Con�gurações Wi�

Nome de uma rede

Outra rede wi�

3. relatórios

1. Buscar uma rede
Visualizar dados da rede

1. Conectar

Nome de uma rede

Outra rede wi�

Nome da rede

F1

F1

F2

4
ghi

H

e-mail

senha

4    g    h    i    G    h     I

1. vender

2. estornar

3. relatórios

4. Con�gurações Wi�

Nome de uma rede

Outra rede wi�

3. relatórios

1. Buscar uma rede
Visualizar dados da rede

1. Conectar

Nome de uma rede

Outra rede wi�

Nome da rede

F1

F1

F2

4
ghi

H

e-mail

senha

4    g    h    i    G    h     I

1. vender

2. estornar

3. relatórios

4. Con�gurações Wi�

Nome de uma rede

Outra rede wi�

3. relatórios

1. Buscar uma rede
Visualizar dados da rede

1. Conectar

Nome de uma rede

Outra rede wi�

Nome da rede

F1

F1

F2

4
ghi

H

e-mail

senha

4    g    h    i    G    h     I

1. vender

2. estornar

3. relatórios

4. Con�gurações Wi�

Nome de uma rede

Outra rede wi�

3. relatórios

1. Buscar uma rede
Visualizar dados da rede

1. Conectar

Nome de uma rede

Outra rede wi�

Nome da rede

F1

F1

F2

4
ghi

H



12

Para realizar vendas é muito simples. Siga os passos a 
seguir:

Dica: Acesse pagseguro.com.br/videos e assista 
aos nossos tutoriais;
Para enviar comprovante por SMS, digite 1, insira o 
número do cliente e aperte o círculo verde.

3 Como eu vendo com a 
minha Moderninha Wifi?

e-mail

senha

4    g    h    i    G    h     I

1. vender

2. estornar

3. relatórios

4. Con�gurações Wi�

Nome de uma rede

Outra rede wi�

3. relatórios

1. Buscar uma rede
Visualizar dados da rede

1. Conectar

Nome de uma rede

Outra rede wi�

Nome da rede

F1

F1

F2

4
ghi

H

Opções de 
pagamento

Débito
Crédito
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5 minSe for débito, siga 
adiante. Se for crédito, 

escolha à vista ou 
parcelamento

Digite o valor da venda e 
escolha como o cliente quer 
pagar (1. débito, 2. crédito,  

3. voucher)

R$15,00

Se o cliente quiser parcelar, 
insira o número de 

parcelas e clique em ok

2X, 3X, 4X

Peça para o cliente 
digitar a senha do 

cartão

Caso tenha chip, insira 
o cartão na máquina

5 min

Opções de 
pagamento

Débito
Crédito

Opções de 
pagamento

Débito
Crédito

O
pç

õe
s 

de
 

pa
ga

m
en

to

D
éb

ito
Cr

éd
ito

O
pções de 

pagam
ento

D
ébito

Crédito

VENDAS COM CARTÃO VIA CHIP

Pronto! A venda 
foi realizada
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5 minEscolha à vista ou 
parcelamento

Digite o valor da venda

R$15,00

Peça para o cliente digitar 
o código CVV (código 

atrás do cartão)

Pronto! A venda 
foi realizada

Caso vá realizar a 
venda pela tarja, passe 
o cartão na máquina

Opções de 
pagamento

Débito
Crédito

Opções de 
pagamento

Débito
Crédito

Opções de 
pagamento

Débito
Crédito

VENDAS COM CARTÃO VIA TARJA

5 min

Se o cliente quiser parcelar, 
insira o número de 

parcelas e clique em ok

2X, 3X, 4X

Opções de 
pagamento

Débito
Crédito
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Opções de 
pagamento

Débito
Crédito

5 min

1  q  z  Q  Z  .  !  ? :  ;  @  %  &  $ ~ ^ " ' `1
qz.

0 espaço , *  #  +  -  =  _  [  ]  (  )  {  }  <  >  /  \  | 0
,*#

1. vender

2. estornar

4. con�gurações wi�

3. Relatórios
Iniciar novo período de vendas?

1. Sim

2. Não

Relatório Parcial1. última transação

2. relatório parcial

3. relatório total

e-mail

senha

4    g    h    i    G    h     I

1. vender

2. estornar

3. relatórios

4. Con�gurações Wi�

Nome de uma rede

Outra rede wi�

3. relatórios

1. Buscar uma rede
Visualizar dados da rede

1. Conectar

Nome de uma rede

Outra rede wi�

Nome da rede

F1

F1

F2

4
ghi

H

Dica:

É um código de segurança impresso no cartão. Para 
bandeiras Visa, MasterCard e Diners o CVV fica no 
verso do cartão com 3 dígitos. Apenas para cartões 
AMEX o CVV é de 4 dígitos na frente do cartão.

Para visualizar o relatório de vendas, pressione a 
tecla F1 para acessar o menu transações e depois a 
tecla 3. Relatórios.

Código CVVCVV

Acompanhe o histórico das suas vendas

Opções de 
pagamento

Débito
Crédito
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Caso o cliente relate algum problema na compra ou 
queira o dinheiro de volta, basta fazer um estorno.

Importante:
O estorno deve ser realizado no mesmo dia da venda.

4 Como faço para 
estornar uma venda?
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Escolha a transação 
que você quer estornar

Insira o cartão ou passe 
o cartão na máquina

Se os dados estiverem 
corretos, aperte o 

círculo verde

Pronto! O estorno 
foi feito

Para enviar comprovante 
por SMS digite 1, insira 
o número do cliente e 
aperte o círculo verde

Pressione a tecla F1 
para acessar o menu 

Transações e pressione 
a tecla 2. Estornar

5 min 5 min

e-mail

senha

4    g    h    i    G    h     I

1. vender

2. estornar

3. relatórios

4. Con�gurações Wi�

Nome de uma rede

Outra rede wi�

3. relatórios

1. Buscar uma rede
Visualizar dados da rede

1. Conectar

Nome de uma rede

Outra rede wi�

Nome da rede

F1

F1

F2

4
ghi

H

5 min

O
pç

õe
s 

de
 

pa
ga

m
en

to

D
éb

ito
Cr

éd
ito

O
pções de 

pagam
ento

D
ébito

Crédito

5 min

e-mail

senha

4    g    h    i    G    h     I

1. vender

2. estornar

3. relatórios

4. Con�gurações Wi�

Nome de uma rede

Outra rede wi�

3. relatórios

1. Buscar uma rede
Visualizar dados da rede

1. Conectar

Nome de uma rede

Outra rede wi�

Nome da rede

F1

F1

F2

4
ghi

H

Opções de 
pagamento

Débito
Crédito

Opções de 
pagamento

Débito
CréditoOpções de 
pagamento

Débito
Crédito
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Você pode transferir os valores disponíveis em sua 
conta PagSeguro para seu Cartão Pré-Pago PagSeguro 
ou sua conta bancária. 

Importante:
Para poder efetuar transferências você precisa verifi car sua conta 
(veja no próximo passo);

Se a conta bancária for Pessoa Física, o CPF do titular precisa ser 
o mesmo da conta PagSeguro. Se for Pessoa Jurídica, o CNPJ da 
conta bancária precisa ser o mesmo cadastrado no PagSeguro.

5
Como recebo o dinheiro 
das minhas vendas?
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Importante:

Escolha uma das 
opções de transferência 

ex. Cartão Pré-Pago

Na tela “Minha Conta”, 
escolha a opção 
Transferências

Confi ra seus dados e 
digite o valor que deseja 

transferir

Em até 2 dias úteis, o 
dinheiro estará disponível 

na opção escolhida

Caso transfi ra para sua 
conta bancária, o valor 
estará disponível em 
até 3 dias úteis.

Pela internet acesse 
pagseguro.com.br e 

faça login

e-mail

senha
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Este é um processo realizado apenas uma vez para sua 
segurança. Através dele, o PagSeguro tem certeza de 
que a conta bancária cadastrada é sua.

Dica:
Acesse pagseguro.com.br/videos e assista aos nossos tutoriais;

Para validar sua conta bancária, o PagSeguro pode depositar 
qualquer valor entre R$0,01 e R$0,99. Fique atento!

6
Como verifi co minha 
conta no PagSeguro?



21

VALIDAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

Informe todos os dados 
do banco e da sua conta

Clique em conta 
bancária

Em até 4 dias úteis o 
PagSeguro realizará dois 

depósitos na conta informada

Veja seu extrato do banco, 
anote os valores e informe-os 

na sua conta PagSeguro

Pronto!
Sua conta foi 

validada!

Pela internet acesse 
pagseguro.com.br e 

faça login

e-mail

senha

e-mail

senha

R$0,01
R$0,75
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VALIDAÇÃO POR ENVIO DE DOCUMENTO

Selecione a opção 
“Verifi car minha conta 
para recarregar Cartão 

Pré-Pago”

Na tela Minha conta, escolha 
a opção Minha conta e 
envio de documento

Tire uma foto 
ou escaneie um 

documento com foto

Envie a cópia do documento 
diretamente em sua conta 
PagSeguro. Em até 7 dias 

úteis será analisado

Pronto!
Você já pode 

recarregar seu cartão!

Pela internet acesse 
pagseguro.com.br e 

faça login

e-mail

senha
e-mail

senha



Boas vendas!




