Užívateľský manuál LEDGER NANO S
Prehľad
Súčasťou každého balenia tohto produktu je Ledger Nano S, USB kábel a ďalšie príslušenstvo
(náramky, opasky, informačné brožúry, ...). Kovová krytka je ľahko odsunuteľná jemným otočením a
chráni tak AMOLED displej. Na vrchnej strane zariadenia nájdete dve tlačidlá, ktoré slúžia pre
navigáciu zariadením a na bočnici microUSB konektor pre pripojenie napájacieho kábla. Po pripojení
napájacieho microUSB kábla a zapnutí zariadenia môžete pravým tlačidlom navigovať systémom
smerom nahor a ľavým tlačidlom smerom nadol. Pre potvrdenie vášho výberu potom stlačte dve
tlačidlá zároveň. Ak ste skončili, odpojte napájací kábel a displej opäť zakryte kovovou krytkou.

Prvé kroky – konfigurácia zariadenia

ĽAVÉ/PRAVÉ TLAČIDLO
Použite pravé a ľavé tlačidlo pre navigáciu v zozname s viacerými
možnosťami, zmenu hodnôt alebo potvrdenie.

OBIDVE TLAČIDLÁ
Stlačenie oboch tlačidiel naraz slúži pre potvrdenie / pokračovanie na ďalšiu
obrazovku alebo otvorenie aplikácie.

1. PRIPOJENIE LEDGER NANO S
Pripojte Nano S pomocou USB kábla k vášmu počítaču a pokračujte podľa inštrukcií na obrazovke.
Môžete vytvoriť novú peňaženku alebo importovať Bitcoin / Ethereum účet. Nech zvolíte akúkoľvek
možnosť, sledujte obrazovku a pokračujte podľa inštrukcií. Vyberanie a potvrdzovanie možností
pomocou dvoch tlačidiel nad obrazovkou.
2.ZVOĽTE PIN KÓD
Zvoľte si a zapamätajte si váš štvormiestny PIN kód, ktorý bude vyžadovaný zakaždým, keď pripojíte
Nano S. Potvrďte PIN kód a zapamatujte si jej, tři po sobě špatně zadané PIN kódy vyresetují Nano S.

3. ZAZÁLOHUJTE SI VAŠU OBNOVOVACIU FRÁZU
Prepíšte 24 miestny kód v zobrazenom poradí na papierový list, ktorý je súčasťou balenia. Tento krok
je veľmi dôležitý, pretože zaručuje, že môžete kedykoľvek obnoviť vašu peňaženku v prípade straty
alebo odcudzenia. Nebudete môcť pokračovať ďalej, pokiaľ nepotvrdíte, že ste si 24 miestny kód
prepísali, zvolením niektorých zo znakov podľa požiadavky. Uschovajte list s prepísaným kódom na
bezpečnom mieste.
4. NAINŠTALUJTE SI LEDGE APLIKÁCIU
Keď sa zobrazí informácia "Your device is now ready" váš Nano S je nakonfigurovaný. Teraz len ostáva
nainštalovať Ledger aplikáciu na vašom počítači pre používanie peňaženky. Stiahnite vo vašom
Chrome alebo Chromium 50+ prehliadači zadarmo aplikácie Ledger Wallet Bitcoin alebo Ledger
Wallet Ethereum. Rozhranie pre správu nájdete na stránke Apps (/ apps). Tieto aplikácie sa
nainštalujú v priebehu sekúnd a aktualizácie sú zadarmo.
5.VÁŠ NANO S JE PRIPRAVENÝ K POUŽÍVANIU
Teraz môžete začať používať váš Nano S pomocou aplikácií v Chrome prehliadači pre posielanie a
prijímanie platieb. Každá transakcia bude overená na obrazovke a potvrdená pomocou tlačidiel.

Video návody

Na stránke http://start.ledgerwallet.com vyberte produkt Ledger Nano S a vyberte "Watch video
tutorials" , postupujte spoločne s týmto návodom.

Nastavenie nového užívateľa

Na zapnutie produktu Ledger stlačte obe tlačidlá na hornej časti zariadenia súčasne. Pravé tlačidlo
vám umožní navigovať systémom smerom hore a ľavé tlačidlo smerom nadol. Pre potvrdenie vášho
výberu potom stlačte dve tlačidlá zároveň. Po zobrazení informačnej správy vyberte v systéme
možnosť "Nastaviť ako nové zariadenie" a potvrďte kliknutím na tlačidlo, ktoré sa nachádza nad
potvrdzovacou ikonou ( "fajka"). Teraz si pomocou tlačidiel zvoľte 4, 5, 6, 7 alebo 8 číslic svoj osobný
PIN kód. Pre potvrdenie každej číslice je nutné ju potvrdiť súčasným stlačením oboch tlačidiel. Ak
všetko prebehlo úspešne, môžete sa do zariadenia teraz pripojiť pomocou vami vybraného PIN kódu.
Ako ďalší bod vám Ledger ponúkne 24 slov, ktoré slúžia na znovuzískanie PIN kódu v prípade, že ho
stratíte alebo zabudnete. Súčasťou príslušenstva je aj list, špeciálne určený na zaznamenanie tejto
informácie. Slová si treba zaznamenať presne v tom poradí, v akom idú po sebe. Tieto slová sú
zobrazené iba raz, a preto si ich prosím starostlivo zaznamenajte, pretože sú jediným spôsobom, ako
sa do svojho produktu Ledger pri strate PIN kódu dostanete. Slovami sa môžete pohybovať pomocou
tlačidiel a po úspešnom zaznamenaní pokračujte súčasným stlačením oboch tlačidiel súčasne.
Zariadenie sa vás teraz opýta na niekoľko slov, potvrďte vybrané slová a v prípade chyby proces
výberu opakujte. Tieto slová majú rovnaké číselné označenie ako slová, ktoré ste si poznačili. Ich
číslovanie je generované náhodne, a preto je ich záznam nevyhnutný.
Akonáhle všetko nastavíte, dôjde k potvrdenie nastavenia, ktoré zaberie niekoľko sekúnd. Teraz si
môžete do zariadenia bezpečne nahrať dáta alebo prejsť svoju históriu OS app.

Reset PIN kódu

Najskôr zariadenie reštartujte, čo si overíte tým, že zariadenie zobrazí privítací správu. Následne
stlačte obe tlačidlá zároveň. Zvoľte možnosť "Nenastavovať nového používateľa" a potvrďte ju
stlačením tlačidla, ktoré je nad zápornou ikonou ("krížik"). Teraz si môžete zvoliť možnosť návratu do
pôvodného nastavenia.
Pomocou tlačidiel zvoľte 4, 5, 6, 7 alebo 8 číslic ako svoj osobný PIN kód. Pre potvrdenie každej
číslice je nutné ju potvrdiť súčasným stlačením oboch tlačidiel. Ak všetko prebehlo úspešne, môžete
sa do zariadenia teraz pripojiť pomocou vami vybraného PIN kódu. Vezmite si informačný list, na
ktorý ste si poznačili 24 kontrolných slov a postupne ich vložte do zariadenia. Pre uľahčenie vám
systém ponúkne možnosť zadania prvých písmen a urýchli tak vyhľadávanie jednotlivých slov. V
prípade, že bolo slovo zle zadané vyberte možnosť vymazať slovo a potvrďte.

Ak ste postupovali správne, prebehne nastavenie a vy získate prístup k záznamom vášho zariadenia.

Navigácia

Pri každom zapnutí vášho zariadenia je nutné zadať PIN kód. Pravé tlačidlo vám umožní navigovať
systémom smerom hore a ľavé tlačidlo smerom nadol. Pre potvrdenie vášho výberu potom stlačte
dve tlačidlá zároveň. Displej zobrazuje všetky vaše app. Môžete sa nimi pohybovať pomocou tlačidiel
a otvoriť ich súčasným stlačením oboch tlačidiel. Pre potvrdenie vašej voľby kliknite na tlačidlo,
ktoré sa nachádza nad potvrdzovací ikonou ("fajka"). Ak urobíte chybu, môžete sa jednoducho vrátiť
späť. Voľbou možnosti "Nastavenia" sa dostanete na ovládanie jednotlivých parametrov zariadení
(svetlosť, rotácia, farba, ...). Pre potvrdenie vašej voľby kliknite na tlačidlo, ktoré sa nachádza nad
potvrdzovací ikonou ("fajka").

Továrenské nastavenie

Ak si prajete Ledger uviezť do továrenského nastavenia, zadajte PIN kód trikrát zle a zariadení bude
zresetované. Táto voľba znamená, že všetky dáta a nastavenia ako účty, podsvietenie, app,
kontrolné slová budú odstránené a nahradené len základným nastavením z továrne.
Po uvedení zariadenia do továrenského nastavenia stlačte obe tlačidlá a pokračujte podľa informácií
zobrazených na displeji. Sú tu poskytnuté informácie ako - znovuzískanie stratených dát, tak
postupy na kontaktovanie asistenčného oddelenie spoločnosti Ledger.
Teraz si môžete svoj Ledger nastaviť podľa postupov uvedených vyššie.

Operácie s Bitcoinami

Zapnite si váš Ledger a zároveň si otvorte Ledger app na vašom počítači. Zadajte svoj PIN kód na
Nano S a otvorte si Bitcoin app. Akonáhle systém zaznamená vaše zariadenie, získate prístup k
všetkým svojim účtom.Vyberte jeden zo svojich účtov a kliknite na položku "Odoslať". Po vyplnení
potrebných informácií transakciu potvrďte. Na kontrolu sú dôležité dáta ako suma, príjemca a
poplatky zobrazené na vašom Nano S. Manuálna potvrdenie je ďalším krokom. Pre potvrdenie
transakcie kliknite na tlačidlo, ktoré sa nachádza nad potvrdzovací ikonou ("fajka"). Ak všetko
prebehne v poriadku, bude transakcia registrovaná vo vašej app. Teraz si ju môžete spätne otvoriť a
overiť si zadané informácie. Pre bezpečné ukončenie najskôr vypnite app na vašom Nano S a
následne zariadenie odpojte.

Operácie s Ethereom

Pripojte svoj Nano S pomocou micro USB kábla a spustite Ethereum app na vašom počítači. Zadajte
svoj PIN kód a otvorte si Ethereum app na vašom Nano S. Akonáhle systém zaregistruje vaše
zariadenie, získate prístup k svojim účtom. Pre zahájenie transakcie kliknite na ikonu "šípky hore".
Následne vyplňte všetky potrebné informácie a kliknite na "Odoslať". Nano S následne zobrazí
dôležité informácie ako čiastku, príjemca a poplatok. Pre potvrdenie transakcie kliknite na tlačidlo,
ktoré sa nachádza nad potvrdzovací ikonou ("fajka"). Ak všetko prebehne v poriadku, bude
transakcia registrovaná vo vašej app. Teraz si ju môžete spätne otvoriť a overiť si zadané informácie.
Pre bezpečné ukončenie najskôr vypnite app na vašom Nano S a následne zariadenie odpojte.
Ak potrebujete viac informácií o produktu navštívte https://www.ledgerwallet.com/discover/ledgernano-s
Dovozca: ElliteSky s.r.o., Röntgenova 28 851 01 Bratislava, Slovensko
Upozornenie: Výrobca, dovozca ani predajca nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody či
úplnú stratu dát vzniknutú používaním výrobku iným spôsobom, než je uvedené v tomto návode,
teda najmä jeho nesprávnym použitím.
Záruka sa na mechanické poškodenie nevzťahuje.

