***Сторінка 2***
Заголовок: ZelTreZ Осибливості

- Легкий і повно-вузловий режими
- Декілька облікових записів на одному пристрої
-Можливість увійти в свій обліковий запис на будь-якому пристрої з встановленим ZelTreZ
додатком
- Фон можна змінювати на будь-яку картинку або *.gif файл
- Монети / токени можуть бути показані або заховані в налаштуваннях портфоліо
- Відображення суми портфоліо може бути змінено на більш ніж 150 різних валют
- Сервіс швидкого обміну інтегровано для легкої торгівлі
- Облікові дані для входу також є резервним ключем, ніяких файлів для резервного копіювання
полегшених гаманців
- Ні дані облікового запису, ні особиста інформація не зберігається віддалено для забезпечення
максимальної безпеки кінцевих користувачів
- ZelTreZ автоматично перевіряє наявність оновлень і показує докладні примітки до випуску
***Сторінка 3***
Назва: Завантаження і установка ZelTreZ

- Завантажте версію для своєї операційної системи
- Запустіть завантажений файл і дотримуйтесь інструкцій по установці
- Відкрийте ZelTreZ

***Сторінка 4***
Назва: Як створити обліковий запис і авторизація
- Якщо Ви перший раз скористалися ZelTreZ, виберіть “Create Account”
- Створіть довге і складне ім'я користувача і пароль, які більше ніхто не знає
- Авторизуйтесь в Ваш обліковий запис, використовуючи Ваші ім'я користувача та пароль

-Зробіть резервну копію Ваших облікових даних на папері та зберігайте в безпечному місці, як і
будь-яку інформацію інших облікових даних
***Сторінка 5***
Назва: ZelTreZ набір інструментів
- Settings - Вибір заднього фону і аватара, приватні ключі, і т.д.
-Portfolio - сума всіх гаманців
-Exchange - доступ до Shapeshift, майбутнє місце розташування ZelDex
-Apps - Майбутній інтерфейс з ZelDapps і торговим майданчиком
-Help - Доступ до ZelTreZ F.A.Q.
-Portfolio кольорове коліщатко
-Лінія Монет и Токенов
-Add coin - Вибрати які монети показувати (прибрати непотрібні монети в Settings)
-Log Out - Повернення до вікна авторизації
-Quit - Зачинити ZelTreZ

***Сторінка 6***
Назва: Набір інструментів гаманців
-Send - Відкрити вікно для відправки монети на адресу
-Receive - Відобразити Вашу поточну адресу гаманця монети
-Contacts - Ви можете зберігати часто використовувані адреси
-Full Node - Активує можливості Fullnode
- Поточна вартість гаманця
-Transaction History - Показує попередні транзакції. Натисніть цікаву Вам транзакцію, щоб побачити
block explorer

***Сторінка 7***
Заголовок: Full Node Попередження

-Full node гаманець вимагає повної копії блокчейна монети і ключів підтвердження (за потреби)
-Блокчейн може бути великим (BTC> 200GB) і може швидко заповнити Ваш жорсткий диск
- Завантаження блокчейна і ключів підтвердження монети може зайняти багато часу (годинник +)
-ZelTreZ шифрує файли гаманця для full node. Swing гаманець більше не буде функціонувати
належним чином після запуску Full Node в ZelTreZ (для повернення назад до Swing гаманцю
резервна копія створюється автоматично, якщо виникне така потреба)
- Полегшена (за замовчуванням) версія рекомендується для 99% користувачів. Для тих, кому
потрібно full node можливості вже повинні знати, як користуватися Fullnode гаманцями
***Сторінка 8***
Назва: ShapeShift набір інструментів
-Sell - Вибір монети яку ви хочете обміняти
-Buy - Виберіть монету яку хочете отримати
- Введіть кількість для обміну
- Погодьтеся з ShapeShift ToS і Zel відмовою від відповідальності
-Выберіть “Begin Exchange”
- Транзакція відобразиться в Історії, внизу
- Примітка: Для успішного обміну монети повинні бути активовані в ZelTreZ і доступні на ShapeShift
network
***Сторінка 9***
Заголовок: Wallets примітки

-ZelTreZ за замовчуванням працює в полегшеному режимі
-Full node потрібно тільки для екранування (більшість користувачів повинні використовувати
полегшений варіант)
- Відображувана валюта може бути змінена в Settings; 150+ різних світових валют доступно
- Контакти можуть бути додані або видалені по мірі необхідності
- Автоматично розраховані Tx fee і можливі для вибору користувачем в більшості випадків
працюють нормально.
- Кнопка Maximum дозволяє відправити всі фонди на адресу

***Сторінка 10***
Заголовок: Settings примітки

- Клацніть по верхньому-середньому білому колі, щоб змінити фото аватару.
- Змініть валюту портфоліо
- Виберіть "Choose File", щоб змінити задній фон ZelTreZ (фото або gif)
- Приватний ключі і інші адреси які можуть бути показані
- Сховати невикористовуванні монети

