HOGYAN VÁSÁROLJ
BABY VIZSLA INU TOKENT (BABYVIZSLÁT)?
01. Töltsd le a Trust Wallet applikációt a telefonodra
Telepítsd, majd hozz létre egy újn tárcát. NAGYON FONTOS! Írd fel magadnak
a jelszavad (általában 12 szó a megfelelő sorrendben).

02. Add hozzá a szükséges tokeneket a tárcádhoz
Az új tárca létrehozása után két tokent kell hozzáadnod. Az első a BABYVIZSLA token, a második a
HVI. Ez azért fontos, mert bizonyos mennyiségű BABYVIZSLA után HVI-ben kapod a jutalmakat.
BABYVIZSLA Contract: 0xfB19F247F1f22Cef1F0384535C779c664632cB6F
HVI Contract: 0xde619a9e0eeeaa9f8cd39522ed788234837f3b26
Ezeket az addresseket megtalálod a tokenek weboldalain is:
www.babyvizsla.com (a weboldal felső részén középen)
vizslainu.com (a weboldal felső részén jobbra)

Klikkelj a Trust Wallet jobb felső sarkába a két token
hozzáadásához! (BABYVIZSLA és HVI) Másold be a contractokat a
„Search tokens” mezőbe.
Először a "No assets found" és a "Add Custom Token" (Egyéni
token hozzáadása) feliratot fogod látni. Kattints utóbbira! Network
módosítása: kattints a Smart Chainre, majd nyomd meg a Paste
gombot. Ha nem működik, másold be újra a BABYVIZSLA
contractot! Fejezd be a folyamatot a "Kész" gombra kattintva.

HVI esetén ugyanezt az eljárást alkalmazd. Lehetséges, hogy a
contract másolása után azonnal látható lesz a HVI token. Csak be
kell kapcsolni a megfelelő gomb elcsúsztatásával. Ha nem, akkor
kattints az "Add Custom Token" gombra!

03. Beállítások
Nyisd meg a PancakeSwap.finance alkalmazást a "Dapps" ikonnal,
görgess lefelé, és megtalálod. (Az iOS alapú Trust Walleten
nincsenek Dappok. Ha iPhone-od van, nyisd meg a
pancakeswap.finance weboldalt a böngésződben, és csatlakozz a
tárcáddal - "Connect Wallet").
Először be kell zárnod a rendszerüzenetet az "x" gombra kattintva.
(Lehetséges, hogy nem jön fel.) Ezután kattints a fogaskerék ikonra
és a "Slippage Tolerance" alatt írd be a "15" számot az utolsó
"buborékba"! Nincs "mentés" gomb, csak kattints az "x"-re.

04. Keresd meg a BNB és a BABYVIZSLA tokeneket
Először kattints a BNB ikonra és illesszd be a contractot.
BABYVIZSLA contract:
0xfB19F247F1f22Cef1F0384535C779c664632cB6F
A BABYVIZSLA contract address beillesztése után megjelenik a
BABYVIZSLA és az "Import" gomb. Kattints rá! Ez néhány
másodpercet vehet igénybe. Ezután megjelenik a "Import tokens"
címke. Kattintson az "I understand" gombra, majd kattints az
"Import" gombra.
Ha nem látod a BABYVIZSLÁ-t, akkor kattints a "Manage tokens"
gombra! Lesz egy másik lista, kattints a "Tokens" gombra és illeszd
be újra a címet! Ezután a folyamat ugyanaz lesz.

05. BABYVIZSLA vásárlás
Felül legyen, amit "eladsz", alul pedig, amit "veszel". A tranzakció
befejezéséhez kattints a "Swap" gombra.
Fontos figyelmeztetés!
Ez a rendszer 13%-os jutalékkal működik. Tehát 13%-kal kevesebb
BABYVIZSLA fog a tárcádban landolni, mint amit ezen a
képernyőn látsz.

WWW.BABYVIZSLA.COM

