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Titel: ZelTreZ Functies
- Lichtgewicht en Volledige Node Modus
- Verschillende rekeningen toegestaan op een enkel apparaat
- Hetzelfde rekening kan inloggen op elk apparaat met de ZelTreZ app
- Achtergrond kan worden veranderd naar enige foto of gif file
- Munten/tokens kunnen binnen de portfolio worden weergegeven of verborgen
- De weergegeven portfolio kan worden gewijzigd in meer dan 150 verschillende valuta's
- Snelle uitwisselingsservices zijn geïntegreerd voor eenvoudige handel
- De inloggegevens zijn de back-up code, geen bestanden nodig om een back-up te maken
voor lichtgewicht portemonnees
- Geen login of privé gegevens worden op afstand opgeslagen voor ultieme beveiliging van
eindgebruikers
- ZelTreZ controleert automatisch op updates en toont gedetailleerde release opmerkingen
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Titel: Download & Installeer ZelTreZ
- Download de versie voor uw operatiesysteem
- Start het gedownloade bestand en volg de installatie instructies
-Open ZelTreZ
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Titel: Maak een Account en Log In
- Als dit de eerste keer is dat u ZelTreZ gebruikt, selecteer "Account Maken"
- Maak een lange en sterke gebruikersnaam en wachtwoord dat niemand anders zal weten
- Log in op uw account met uw gebruikersnaam en wachtwoord
- Maak een back-up van uw inloggegevens op papier en bewaar deze privé zoals je zou doen
met andere inloginformatie
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Titel: ZelTreZ Lay-out

- Instellingen - Achtergrond & Avatar selectie, privésleutels, enz.
-Portfolio - samenvatting van portemonnees
- Uitwisseling - Shapeshift toegang, toekomstige locatie van ZelDex
-Apps - Toekomstige interface met ZelDapps en Marketplace
-Hulp - ZelTreZ toegang VGV
- Portfolio Kleurenwiel
-Munten & Tokens Bar
- munt toevoegen - Selecteer welke munten moeten worden weergegeven (verwijder
munten in Instellingen)
Uitloggen - Terugkeren naar login
-Verlaten - Sluit ZelTreZ
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Titel: Portemonnees layout

- Verzenden - Opent een dialoogvenster om munten naar een adres te verzenden
- Ontvangen - Toont uw huidige portemonnee adres
- Contacten - U kunt veelgebruikte adressen opslaan
-Volledige Node -Activeert de volledige Node functie
- Huidige Portemonnee Waarde
- Transactie Geschiedenis - Toont eerdere transacties. Klik op een transactie om in Block
Explorer te bekijken
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Titel: Volledige Node Waarschuwingen

- Volledige Node portemonnee vereist een volledige kopie van de munt blockchain en
bewijzering sleutels (indien nodig)

-Blockchains can be large (BTC is >200GB) and can fill up your HDD quickly
-Downloaden van blockchain bewijzering sleutels kan lang duren (uren/dagen)
- ZelTreZ codeert de portemonnee bestanden voor het volledige Node. De swing wallet zal
niet meer goed functioneren na het starten van Full Node in ZelTreZ (er wordt automatisch
een back-up gemaakt om terug te gaan naar de swing wallet, indien nodig).
- De lichtgewicht (standaard) modus wordt aanbevolen voor 99% van de gebruikers.
Degenen die volledige Node capaciteit nodig hebben, moeten weten hoe ze volledige Node
portemonnees kunnen gebruiken.
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Titel: ShapeShift Layout

- Verkopen - Selecteer de uit te wisselen munt
- Kopen - Selecteer de munt te ontvangen
- Voer de bedragen in voor uitwisseling
- Ga akkoord met de ShapeShift ToS en Zel disclaimer
- Selecteer “Begin Exchange”
- De transactie verschijnt onderaan in de geschiedenis
- Opmerking: munten moeten geactiveerd worden in ZelTreZ en beschikbaar zijn op
ShapeShift netwerk om uit te wisselen
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Titel: Portemonnees Notities

- ZelTreZ is standaard ingesteld op de lichtgewicht modus
- Volledige Node is alleen nodig voor afscherming (de meeste gebruikers zouden de
lichtgewicht modus moeten gebruiken)
- De weergegeven valuta kan worden gewijzigd via Instellingen; Meer dan 150 verschillende
wereldmunten beschikbaar
- Contacten kunnen, indien nodig, worden toegevoegd en verwijderd
- Automatisch berekend en gebruiker geselecteerde Tx-kosten (normaal is in de meeste
gevallen goed)

- Maximum knop maakt het verzenden van alle fondsen in een adres mogelijk
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Titel: Instellingen Opmerkingen

- Klik op de middelste witte cirkel om de avatarfoto te wijzigen
- Wijzig portfolio display valuta
- Selecteer "Choose File" om de achtergrond van ZelTreZ te veranderen (foto of gif)
- Persoonlijke sleutel en andere adresinformatie kunnen worden weergegeven
- Verberg munten die niet in gebruik zijn

