
TUTORIAL
WAVES



Baixe o Aplicativo Waves Exchange



Abra o Aplicativo Waves Exchange



Selecione o Idioma English



Bem-vindo Waves.Exchange

Negocie criptomoedas de forma rápida e segura com todas 

as vantagens de uma troca centralizada, mantendo o controle

sobre os fundos



Retirada e depósito simples de fundos

Compre criptomoeda com taxa de 0% com cartão do banco. 

Disponível em qualquer moeda.



Investimentos

Escolha seus produtos de investimento e invista de forma

muito mais lucrativa em um banco



Termos e Condições

 

 

 
Todos os dados da sua conta Waves são criptografados e 

armazenados apenas no dispositivo onde são usados

Li e concordo com a Política de Privacidade

Eu li e concordo com os Termos e Condições



Criar uma nova conta

Comece com o blockchain

Torne-se parte de uma área de rápido crescimento do mundo criptográfico. Você é a única pessoa que pode acessar
seus tokens criptográficos

Criar uma nova conta

 

Entrar

para uma conta salva

Conta importante

via código de emparelhamento ou manualmente



1- Escolha um Avatar
2- Nome da Conta
3- Crie uma Senha

Nova Conta

                                   Escolha o seu avatar de endereço único

Você não pode mudar isso mais tarde

Nome da conta

Criar uma senha

Confirme a Senha



Recomendado fazer o Backup

Frase SEED e sua segurança

Por favor, aprenda os aspectos importantes que afetam a segurança de seus fundos futuros

Após criar uma conta, vá para Configurações e copie a frase SEED.
Mantenha-o em um lugar seguro e longe de outras pessoas

Lembre-se de que, se perder a frase do SEED, você nunca recuperará a senha de sua conta 

e nunca abrirá sua conta em outro dispositivo.

NUNCA conte a ninguém a sua frase SEES. Apenas golpistas podem estar interessados   

nessas informações

Faça backup agora

Faça isso depois



Frase SEED

Já que apenas você controla o seu dinheiro, você semeia a frase no caso de este aplicativo ser excluído

Anote cuidadosamente estes 15 ou copie-os

Você vai confirmar isso na próxima tela

Eu escrevi isso



confirmar frase semente

Por favor, toque em cada palavra na ordem correta



Exemplo 



Confirme



Crie uma Senha de Acesso

Criar uma senha



Confirme a senha de acesso

Verifique sua senha



Consulte a impressão digital para fazer login

Use sua impressão digital para ter acesso mais rápido e fácil à sua conta

Use sua impressão digital

Agora não





Pressione Waves

Enviar Receber Comprar



Selecione Waves Account

Este é o endereço de depósito WAVES ERC-20. Envie apenas WAVES para este 

endereço de depósito.

O envio de quaisquer outros ativos para este endereço resultará na perda 

irrecuperável desses ativos

O valor mínimo do depósito é 1 WAVES, o valor máximo do depósito é 

1.000.000 WAVES

Se você enviar menos de 1 WAVES, perderá seus fundos



Selecione Continue



Copie a carteira e compartilhe para adicionar fundos


