
Ha mindez kész, már csak a váltás (vásárlás) van hátra, ezeket máskor már nem
kell beállítani.

Fent a váltandó (amit eladsz), alul, amit szeretnél venni. Értelem szerint először a
Smart chain BNB van felül. Itt kell meghatározni mennyi az az összeg (darab),
amit be szeretnél váltani (el szeretnél adni), ezt kézzel be kell írni, pl. 0,2 BNB.

Utána ki kell jelölni az alsó részen, hogy mit szeretnél venni, jelen esetben a BVC
t. Itt automatikusan kitölti, hogy mennyi BVC-t fogsz kapni. Ha mindez megvan,
akkor már csak a swap gombra kell kattintani, megerősíteni a tranzakciót és a
váltás (vásárlás) létrejön.

Fontos! Vedd figyelembe, hogy mivel még nem vagyunk tőzsdén, ezért ez a
rendszer 12% jutalékot levon, tehát 12%-kal kevesebb BVC-t fogsz kapni, mint
amit a rendszer kiírt!

Első lépés: Kattints a jobb felső sarokban lévő ikonra és
egyesével add hozzá a 2 tokent! (HVI és BVC) Másold be a
címeket egyesével a keresőbe! (Search tokens mezőbe).

HOGYAN VÁSÁROLJ
CRYPTO CHIP TOKENT?

Töltsd le a telefonodra a Trust Wallet alkalmazást!

Telepítsd, de nagyon fontos, hogy a jelszavakat legalább két helyre írd le,
lehetőleg ne elektronikusan (vagy ne csak elektronikusan, de ez utóbbi
esetben jelszóval védett mappát javasolunk a szavak tárolására, vagy egyéb
ismert védelmi megoldásokat)! Tedd el biztonságos helyre, mert ennek
hiányában a belépést később nem fogod tudni megoldani, azaz elveszik az
összes tokened, az összes pénzed! Fontos a szavak sorrendje!! Így kell leírni!

Ha sikerült a telepítés, hozzá kell adni a wallethez 2 tokent. Ehhez szükséges lesz az alábbi két Contract cím. Az
első a BVC tokené, a második a HVI (Hungarian Vizsla Inu) tokené, ez a kapható reward miatt fontos, ebben
fogod kapni a BVC token tartásáért járó bónuszt.

BVC Contract: 0x2dea12c4f08074032a9997f0a199b04af0fc0392
HVI Contract: 0xde619a9e0eeeaa9f8cd39522ed788234837f3b26

A címeket a két token honlapján is megtalálod:
cryptochiptoken.com (honlap tetején)
vizslainu.com (honlap közepe táján)

SOK SIKERT!
HAJRÁ BVC! :)

A BVC-nél először ki fogja írni, hogy „No assets
found” Add Custom Token. Kattints utóbbira!
Állítsd át a Network-öt Smart Chainre, majd
nyomd meg a Paste gombot, elvileg még őrzi a
címet, így bemásolja, ha nem, akkor újra másold
ki a BVC címét! Automatikusan megjelenik a BVC,
a Done gombra kattintva készen is vagyunk, már
csak vissza kell menni a kiinduló oldalra és ott
megjelent a BVC.

A HVI esetében ugyanez a menet, de lehet, hogy
már a cím bemásolása után kiadja a HVI-t, akkor
csak „be kell kapcsolni”, el kell húzni a csúszkát.
Ha nem jelenik meg akkor a fenti folyamaton kell
végigmenni! Azaz „Add custom Token”, majd
bemásolni a címet.

Vásárlás folyamata android rendszeren

Nyisd meg a PancakeSwap.finance alkalmazást! A Trust
Walletből látod alul a Dapps ikonra kattintással és lefele
görgetéssel.

Először „ikszeld ki” a felül megjelent rendszerüzenetet! (Nem
mindig jelenik meg.) Majd kattints a fogaskerék ikonra fent és
állítsd be a Slippage Tolerance felirat alatti utolsó buborékban a
15-ös számot. Nincs mentés gomb, csak ki kell lépni X-szel. Majd
Itt is meg kell keresni a két tokent (BVC és BNB).

Először kattints a sárga BNB ikonra, itt a keresőmezőbe ismét illeszd be a
címeket. Először a BVC-t, utána a HVI-t. (A HVI hozzáadásakor már a BVC-re fogsz
kattintani, hiszen átírta a BNB-t, de kattinthatsz a CAKE token nevére is.)

BVC Contract: 0x2dea12c4f08074032a9997f0a199b04af0fc0392

A beillesztés után elvileg megjelenik a BVC és egy Import gomb. Kattints az
import gombra. Kellhet néhány másodperc ehhez mire megjelenik! Ezután
megjelenik egy Import Tokens feliratú üzenet, ott be kell „ixelni” az „I understand”
feliratot, majd ismét az import gombra kattintani!

Amennyiben nem jelenik meg a Token, akkor kattints a Manage token gombra!
Újabb lista jön ki, itt kattints át a tokens feliratra, majd ismét illeszd be a címet!
Ezután a folyamat már ugyanaz.

Most ismételd ezt meg a HVI tokennel is!

HVI Contract: 0xde619a9e0eeeaa9f8cd39522ed788234837f3b26

Gyakori hiba, hogy nincs elég Smart BNB a tárcában, ilyenkor nem engedi a váltást a rendszer, még akkor sem, ha
mondjuk ETH-t szeretnél eladni és ebből venni BVC-t. Ilyenkor is kell, hogy legyen BNB fedezeted.

Nota Bene: transzferálás esetén is a rendszer 12%-kal dolgozik, tehát ha másnak küldesz e Trust Wallet-ből BVC-t, ő
12%-kal kevesebb tokent fog megkapni.



Above what you sell below what you buy. First if you buy BVC Smart chain BNB
will be on top. Finishing the transaction click on the „Swap” button. 

Important notice! Nota bene we don’t have exchange listings yet. This system
operates with 12% commission. You will get 12% less BVC what you see on your
screen.

First to do: Click on icon in the right corner and add the two
tokens! (BVC and HVI) Copy the contracts in „Search tokens”
field.

HOW TO BUY CRYPTO
CHIP TOKEN (BVC)?

Download Trust Wallet application on your phone!

Install and create a new wallet but it’s very important to write down your
password (usually 12 words in a right order) on a paper and make minimum
two copy of it! Do not store your password only on computer or in cloud! To
store your password on electronic devices or in cloud - if you are not an IT
expert - could cause security problems. If you lose your 12 words (your
password) you will lose all your money and tokens as well. Be careful! The
order of words is very important.

After create a new wallet you have to add 2 tokens. Use the contracts below! First is BVC token, the second one is
HVI. It’s important because if you reach certain amount of BVC you will get HVI tokens as rewards.

BVC Contract: 0x2dea12c4f08074032a9997f0a199b04af0fc0392
HVI Contract: 0xde619a9e0eeeaa9f8cd39522ed788234837f3b26

You can find the adresses on the token’s websites as well:
cryptochiptoken.com (top of website)
vizslainu.com (in the middle of website)

GOOD LUCK!
GO BVC! :)

First you will see „No assets found” and „Add
Custom Token”. Click on this! Change network:
click on Smart Chain than push Paste. If does not
work copy the BVC contract again! Finish the
process by clicking the „Done” button. 

In case of HVI use the same process. It’s possible
that after copying the contract there will be seen
immediately the HVI token. You just have to turn
on by sliding the proper button. If not than click
on „Add custom Token”!

Buying BVC on Android system

Open up the PancakeSwap.finance app! (you can see it from
Trust Wallet) Click on „Dapps” icon and scroll down you will find
it. If you succeed you see this:

First you have to close the system message by clicking „x”. (There
is the possibility you will not have it.) Than click on the gear icon
and under „Slippage Tolerance” write the number „15” in the last
„bubble”! There is no „save” button just click on „x”.

Than find BNB and BVC tokens.

First click on BNB icon and paste the contracts! First BVC than HVI.

BVC Contract: 0x2dea12c4f08074032a9997f0a199b04af0fc0392

After pasting the BVC address you will see BVC and the „Import” button. Click on
it! It will take a few seconds. Than you”ll see „Import Tokens” label. Just click on „I
understand” and than click the „Import” button.

If you don’t see BVC than click on „Manage Tokens” button! There will be an other
list click on „Tokens” and paste the address again! After this the process will be
the same.

Do the same with HVI Token!

HVI Contract: 0xde619a9e0eeeaa9f8cd39522ed788234837f3b26

Common mistake you don’t have enough BNB in your wallet. In this case your transaction will be blocked by the
system.

Nota Bene: in case of transfering tokens the system will charge you the same 12%. So the other wallet will recieve
12% less BVC.


