
Kako namestiti in
vzpostaviti denarnico
Metamask na mobilni

napravi? (1/3)



Po namestitvi aplikacije
vas pričaka prva stran

Metamaska



Če se s prstom
pomikamo v desno,

vam Metamask
sporoča osnovne

dejavnosti, ki jih lahko z
denarnico počnete 



Glavna prednost
Metamaska napram

centraliziranim
denarnicam na borzah
je, da imate dostop do

svojih privatnih ključev



Na naslednjem koraku
po pritisku"Get started"
pritisnete modri gumb

"Create a new wallet" in
tako začnete postopek

kreiranja svoje
denarnice 



Takoj na začetku
nastavite svoje geslo 



izberite novo
kompleksno geslo z
vsaj 12 znaki
primer gesla:

IZJEMNO POMEMBNO:

"jfwp&hSkjf"jMp24!@Cp
O01kfs"



v nobenem primeru
ne uporabite gesla,
ki ga uporabljate za
katerikoli drugi
dostop!

IZJEMNO POMEMBNO:



geslo zapišite na 2
ločena listka, ki ju
shranite na varni
mesti
gesla ne shranjujte
v brskalnik ali v
kakršnokoli digitalno
obliko 

IZJEMNO POMEMBNO:



Če ste izbrali močno
geslo, vam bo

Metamask z zelenimi
črkami napisal

"Password strength:
Strong" 



Po prejšnjem koraku
geslo vpišite še v

spodnje okence in še
zadnjič preverite, če ste
geslo pravilno prepisali

na košček papirja



Ko se bosta gesli v
obeh okencih ujemali,
vam bo Metamask to

potrdil z zeleno kljukico 



Za tem pritisnite modri
gumb "Create
password"



Vaša denarnica se
kreira, na tem koraku

pa lahko za lažji dostop
v aplikacijo uporabite

tudi biometrični senzor
vašega telefona (po

domače: Face ID)



Na naslednjem koraku
vam Metamask v video  

obliki pokaže in opiše
pomembnost

varnostne kode, zato si
vzemite čas in video

poglejte



Na tem koraku pritisnite
modri gumb "Start"



Metamask vam zopet
nameni video in opiše
pomembnost korakov,
zato priporočamo, da

temu namenite še
dodatno minuto :)



"Secret recovery
phrase" je zaporedje

naključnih 12 besed, ki
omogočajo komurkoli

dostop do vaše
denarnice, zato jih
shranite na varno 



Resno! Ta korak je
izjemno pomemben!



Zadnje opozorilo!!!



Te besede si v
pravilnem vrstnem

redu zapišite na dva
ločena listka, kot ste to
naredili pri nastavitvi

gesla in pritisnite
"Continue"



S temi besedami in
geslom lahko do vaše

denarnice dostopa
kdorkoli!



Varnostne besede naše
denarnice so javno
prikazane izključno

zaradi izobraževalnih
namenov, te denarnice

pa ne bomo nikoli
uporabljali  



Varnostnih besed in
gesla NIKOLI pod

nobenim pogojem ne
delite z nikomer! 



Na naslednjem koraku
morate varnostne

besede vnesti v okenca
v pravilnem vrstnem

redu, za pomoč
poglejte na listek



Preverite, če so vse
besede pravilno

razvrščene in če ste jih
pravilno prepisali (če

imate težave z
angleščino preverite

črko za črko) 



Ko boste besede vnesli
v pravilnem zaporedju,
vam bo Metamask to
pokazal tako, da bo
okence obarvano
zeleno in spodaj

besede "Success" 



Stisnete še okence
"Complete backup" in...



...čestike! Dobili ste
konfete. To pomeni, da

vam je uspelo!


