***Sivu 2***
Otsikko: ZelTreZin Ominaisuudet
-Mahdollisuus valita kevyen- tai täyden noodin moodit
-Tarvittaessa monta eri tiliä samalla tietokoneella
-Samaan tiliin voi kirjautua sisään kaikilta laitteilta, joissa on
ZelTreZ-sovellus
-Taustakuvan voi vaihtaa, tuki animoidulle gif-kuvalle
-Kolikot/rahakkeet voi piilottaa tai asettaa näkyväksi portfoliossa
-Portfolion näyttämän summan voi vaihtaa 150+ eri valuutaksi
-Nopeat kolikoidenvaihtopalvelut sisältyvät sovellukseen helpon
kaupankäynnin mahdollistamiseksi
-Sisäänkirjautumistiedot ovat samalla varmuuskopioavain, kevyt noodi ei
tarvitse tiedostojen varmuuskopioita
-Sisäänkirjautumistietoja tai yksityisiä tietoja ei tallenneta
ulkopuolisiin palvelimiin, tämä takaa maksimaalisen tietoturvan
käyttäjälle
-ZelTreZ tarkistaa automaattiseti uuden version ja näyttää
versiotiedotteet
***Sivu 3***
Otsikko: Lataa & Asenna ZelTreZ
-Lataa versio käyttöjärjestelmällesi
-Käynnistä ladattu tiedosto ja seuraa asennusohjeita
-Avaa ZelTreZ
***Sivu 4***
Otsikko: Luo tili & kirjaudu sisään
-Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun käynnistät ZelTreZin, valitse "Luo
tili"
-Luo pitkä ja vahva käyttäjänimi sekä salasana, jota kukaan ei tiedä tai
arvaa
-Kirjaudu sisään tilillesi syöttämällä käyttäjänimesi ja salasanasi
-Varmuuskopioi kirjautumistietosi paperille ja pidä ne yksityisinä kuten
pitäisit pankkitunnuksesi
***Sivu 5***
Otsikko: ZelTreZin Ulkoasu
-Asetukset - Taustakuvan & Avatarin valinta, yksityiset avaimet, jne.
-Portfolio - lompakkojen yhteenveto
-Vaihtopörssi - Shapeshiftin käyttö, tulevaisuudessa ZelDex sijaitsee
tässä
-Apps - Tulevaisuudessa käyttöliittymä ZelDapps:lle ja Kauppapaikalle
-Apua - Pääsy ZelTreZin UKK:iin
-Portfolio Väripyörä
-Kolikot & Rahakkeet Palkki
-Lisää kolikko - Valitse, mitkä kolikot näkyvät (poista kolikkoja
Asetuksista)
-Kirjaudu Ulos - Palaa Kirjautumisikkunaan
-Poistu - Sulje ZelTreZ
***Sivu 6***

Otsikko: Lompakoiden Ulkoasu
-Lähetä - Avaa ikkunan kolikoiden lähettämiseksi osoitteeseen
-Vastaanota - Näyttää lompakkosi osoitteen
-Osoitekirja - Voit tallentaa usein käytetyt osoitteet
-Täysi Noodi - Aktivoi Täyden Noodin ominaisuudet
-Nykyisen Lompakon arvo
-Siirto Historia - Näyttää edelliset kolikkojen siirrot. Klikkaa siirtoa
avataksesi lohkoselaimen
***Sivu 7***
Otsikko: Täyden Noodin Varoitukset
-Täyden Noodin lompakko vaatii täydellisen kopion kolikon lohkoketjusta
ja mahdollisista todennusavaimista
-Lohkoketjut voivat olla isoja (BTC on >200GB) ja ne voivat täyttää
kovalevysi nopeasti
-Lohkoketjujen ja todennusavainten lataaminen voi kestää pitkään, jopa
useita tunteja
-ZelTreZ salaa lompakon tiedostot Täydessä Noodissa. Swing Wallet ei
toimi enää normaalisti, kun Täysi Noodi käynnistetään ZelTreZissä
(varmuuskopio luodaan automaattisesti, jos käyttäjä haluaa palata
käyttämään Swing Walletia myöhemmin)
-Kevyttä (oletus) Noodia suositellaan 99% käyttäjille. Täyttä Noodia
suositellaan vain kokeneille käyttäjille.
***Sivu 8***
Title: ShapeShiftin Ulkoasu
-Myy - Valitse myytävä kolikko
-Osta - Valitse vastaanotettava kolikko
-Syötä vaihdettavan kolikon määrä
-Hyväksy ShapeShiftin ToS and Zel vastuuvapautuslausekke
-Valitse "Aloita Vaihto"
-Siirto näkyy Historiassa alaosassa
-Huomio: Kolikko pitää olla valittuna ZelTreZissä ja saatavilla
ShapeShift verkossa
***Sivu 9***
Otsikko: Lompakon ohjeet
-ZelTreZ on oletuksena kevyessä noodissa
-Täyttä Noodia tarvitaan vain suojattuihin osoitteisiin (useimpien
käyttäjien tulisi käyttää kevyttä noodia)
-Näytettävää valuuttaa voi muuttaa Asetuksista; 150+ eri maailman
valuuttaa saatavilla
-Yhteystietoja voi lisätä ja poistaa tarvittaessa
-Automaattisesti lasketut ja käyttäjän valitsemat Tx maksut (Normaali on
hyvä useimmissa tapauksissa)
-Maksimi-nappi sallii kaikkien varojen lähettämisen yhdellä
painalluksella
***Sivu 10***
Otsikko: Asetuksien ohjeet

-Klikkaa ylhäällä keskellä sijaitsevaa valkoista ympyrää vaihtaaksesi
avatar kuvan
-Vaihda portfolion näyttämä valuutta
-Valitse "Valitse Tiedosto" vaihtaaksesi taustakuvan (kuva tai gif)
-Yksityinen avain ja muut osoitetiedot voidaan näyttää
-Piilota kolikot, joita ei käytetä

