***Σελίδα 2***
Τίτλος: χαρακτηριστικά του ZelTreZ

- Λειτουργίες Lightweight και full node
-Πολλαπλοί λογαριασμοί επιτρέπονται σε στην ίδια συσκευή
-Ο ίδιος λογαριασμός μπορεί να συνδεθεί σε οπουδήποτε συσκευή με την εφαρμογή
ZelTreZ
-Το φόντο μπορεί να αλλάξει σε οποιαδήποτε εικόνα η αρχείο gif
-Νομίσματα/tokens μπορούν να γίνουν εμφάνιση η απόκρυψη εντός του portfolio
-Η προβαλλόμενη αξία του Portfolio σας μπορεί να αλλαχθεί σε 150+ διαφορετικά
νομίσματα.
-Γρήγορες υπηρεσίες ανταλλακτηρίου θα ενσωματωθούν για εύκολο trading
- Τα στοιχειά εισόδου λογαριασμού είναι το εφεδρικό κλειδί, και δεν απαιτείται η
διατήρηση backup αρχείων για τα "ελαφριά" πορτοφόλια.
-Καμία πληροφορία λογαριασμού χρήστη ή οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία
δεν αποθηκεύεται απομακρυσμένα, για την απόλυτη ασφάλεια του τελικού χρήστη.
-Το ZelTreZ αυτόματα ελέγχει για ενημερώσεις και παρουσιάζει αναλυτικές σημειώσεις της
νέας έκδοσης.

***Σελίδα 3***
Τίτλος: Λήψη και Εγκατάσταση του ZelTreZ

-Κατεβάστε την έκδοση για το λειτουργικό σας σύστημα.
-Εκτελέστε το ληφθέν αρχείο και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.
-Ανοίξτε το ZelTreZ

***Σελίδα 4***
Τίτλος: Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος.
-Εάν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το ZelTreZ, επιλέξτε "Δημιουργία
Λογαριασμού".

-Δημιουργήστε έναν μεγάλο και δύσκολο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που κανείς
άλλος δε θα γνωρίζει.
-Μπείτε στον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό
πρόσβασης σας.
-Δημιουργήστε ένα αντίγραφο των στοιχείων εισόδου σας σε χαρτί και τοποθετήστε το σε
ένα ασφαλές μέρος όπως θα κάνατε για κάθε άλλο πολύτιμο έγγραφο.

***Σελίδα 5***
Τίτλος: Σχεδιάγραμμα του ZelTreZ

-Ρυθμίσεις - Επιλογή Φόντου και Εικόνας Χρήστη, Ιδιωτικά Κλειδιά κλπ.
-Portfolio - Περίληψη των Πορτοφολιών
-Ανταλλακτήριο -Πρόσβαση στο Shapeshift, μελλοντική τοποθεσία του ZelDex
-Εφαρμογές - Μελλοντική Διεπαφή με ΖelDapps και Κατάστημα.
-Βοήθεια - Συχνές Ερωτήσεις περί του ZelTreZ
-Παλέτα Χρώματος Ρortfolio
-Μπάρα Νομισμάτων και Tokens
-Προσθέστε νόμισμα - Επιλέξτε ποια νομίσματα θα εμφανίζονται (αφαιρέστε νομίσματα
στις ρυθμίσεις).
-Αποσύνδεση - Επιστρέψτε στην Είσοδο
-Έξοδος - Κλείστε το ZelTreZ

***Σελίδα 6***
Τίτλος: Διάταξη Πορτοφολιών

-Αποστολή - Ανοίγει ένα παράθυρο για να στείλετε νομίσματα σε μία συγκεκριμένη
διεύθυνση.
-Λήψη - Προβάλει την διεύθυνση του πορτοφολιού σας.
-Επαφές - Μπορείτε να αποθηκεύσετε συχνά χρησιμοποιούμενες διευθύνσεις.

-Πλήρης Κόμβος - Ενεργοποιεί τις Δυνατότητες Πλήρους Κόμβου (full node)
-Τρέχουσα Αξία Πορτοφολιού
-Ιστορικό Συναλλαγών- Προβάλλει προηγούμενες συναλλαγές. Επιλέξετε με κλικ μια
συναλλαγή για να την δείτε στον περιηγητή μπλοκ (block explorer).

***Σελίδα 7***
Τίτλος: Προειδοποιήσεις Πλήρους Κόμβου

-Το πορτοφόλι πλήρους κόμβου απαιτεί την λήψη ενός πλήρους αντιγράφου της blockchain
του συγκεκριμένου νομίσματος και κλειδιά επαλήθευσης (εάν απαιτούνται).
-Οι Blockchains μπορεί να είναι μεγάλες (του BTC είναι >200GB) και μπορεί να γεμίσει τον
σκληρό σας δίσκο γρήγορα.
-Η λήψη των blockchains και των κλειδιών επαλήθευσης μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες
ή και μέρες.
-Το ZelTreZ κρυπτογραφεί τα αρχεία του πορτοφολιού για full node. Το swing wallet δεν θα
λειτουργεί πλέον σωστά εάν ενεργοποιηθεί ο πλήρης κόμβος στο ZelTreZ (ένα αντίγραφο
ασφαλείας δημιουργείται αυτόματα για να επιστρέψετε πίσω στο swing wallet εάν
χρειαστεί).
-Η προκαθορισμένη Λειτουργία Ελαφριού Κόμβου (LightWeight) συνίσταται για το 99% των
χρηστών. Αυτοί που απαιτούν τις δυνατότητες πλήρους κόμβου θα πρέπει ήδη να
γνωρίζουν πως να λειτουργήσουν πορτοφόλια πλήρους κόμβου.
***Σελίδα 8***
Τίτλος: Διάταξη ShapeShift

-Πώληση - Διαλέξτε το νόμισμα που θα ανταλλάξετε
-Αγορά - Διαλέξτε το νόμισμα που θα λάβετε
-Εισαγωγή της ποσότητας που θα ανταλλάξετε
-Συμφωνώ στους όρους χρήσης του ShapeShift και την αποποίηση ευθύνης του Zel.
- Επιλέξετε "Έναρξη Συναλλαγής"
-Η συναλλαγή θα εμφανιστεί στο ιστορικό στον πάτο.

-Σημείωση: Τα νομίσματα πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στο ZelTreZ και διαθέσιμα στο
δίκτυο του ShapeShift προκειμένου να γίνει η ανταλλαγή.

***Σελίδα 9***
Τίτλος: Σημειώσεις Πορτοφολιού

-Το ZelTreZ είναι ρυθμισμένο εξ ορισμού σε λειτουργία lightweight.
-Ο Πλήρης Κόμβος (Full node) χρειάζεται μόνο για την λειτουργία θωρακισμένων (Ζ)
διευθύνσεων (οι περισσότεροι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την λειτουργία
lightweight).
-Τα νομίσματα που προβάλλονται μπορούν να αλλάξουν στις ρυθμίσεις (150+ νομίσματα
από όλο τον κόσμο είναι διαθέσιμα).
-Οι επαφές μπορούν να προστίθενται και να διαγράφονται κατά το δοκούν.
-Αυτόματα υπολογιζόμενες, και επιλεγμένες από τον χρήστη αμοιβές συναλλαγής (Τx Fees),
to κανονικό (Normal) επαρκεί στις περισσότερες περιπτώσεις.
-Το κουμπί Μέγιστο (Maximum), επιτρέπει την αποστολή όλων των κεφαλαίων μίας
διεύθυνσης.

***Σελίδα 10***
Τίτλος: Σημειώσεις Ρυθμίσεων

-Κάντε κλικ στον λευκό κύκλο που βρίσκεται ψηλά στην μέση, για να αλλάξετε την εικόνα
χρήστη.
-Αλλάξτε νόμισμα προβολής portfolio.
-Επιλέξτε “Επιλογή Αρχείου” για να αλλάξετε το φόντο του ZelTreZ (εικόνα η gif).
-Προβολή Ιδιωτικού κλειδιού και άλλων πληροφοριών διεύθυνσης.
-Απόκρυψη νομισμάτων που δε χρησιμοποιούνται.

