Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku SAFE™!
TREZOR ponúka najvyššiu úroveň bezpečnosti a neprekonateľne jednoduchú užívateľskú
jednoduchosť vašej peňaženky.
Odporúčame si prečítať tento návod, aj keď sa snažíme aby naše výrobky boli čo najviac intuitívne.
Pre ďalšiu pomoc prosím kontaktujte našu podporu na trezor.io/support.

Dôležité bezpečnostné pokyny
Je zásadné, aby ste si poznačili váš kľúč pre obnovu, ktorý sa vygeneruje počas inštalácie. Kľúč si
môžete zapísať na priloženú kartu "Recovery seed", prípadne na akýkoľvek iný kus papiera.
Buďte opatrní!
Za žiadnych okolností si nevytvárajte digitálnu kópiu svojho kľúča pre obnovu ani ho neukladajte na
cloude.
Kľúč uchovávajte na bezpečnom mieste. Nezverejňujte PIN kód, heslo, ani umiestnenie vašej zálohy
kľúča pre obnovu.
Spoločnosť TREZOR nie je zodpovedná za finančné straty vyplývajúce z nedodržania týchto
bezpečnostných pokynov.

O produkte TREZOR
TREZOR je jednoúčelové zariadenie, ktoré uschováva
súkromné kľúče a potvrdzuje bitcoinové transakcie. Ak
chcete odoslať transakcie do siete Bitcoin, použite
zariadenie TREZOR s peňaženkou TREZOR Wallet,
ktorú nájdete na trezor.io/start. Môžete tiež využiť inú
peňaženku kompatibilnú s produktom TREZOR (pre
zoznam aktuálne dostupných peňaženiek navštívte
stránku produktu na trezor.io).
TREZOR uschováva vaše Bitcoiny v bezpečí tak, že ich
úplne oddelí od online prostredia a potenciálne
kompromitovaných
zariadení.
Po
dokončení
počiatočného nastavenia, vaše zariadenie TREZOR bude
obsahovať novo-vygenerovaný kľúč pre obnovu. Tento
kľúč, rovnako ako všetky súkromné dáta generované
zariadením, nikdy neopustia TREZOR. Údaje budú
použité len interne na potvrdenie vašich transakcií.

Peňaženka TREZOR Wallet

TREZOR Wallet je jednoduchý, ľahký nástroj určený
výhradne pre majiteľov zariadení TREZOR. Bežné
webové peňaženky k registrácii vyžadujú užívateľské
mená, e-mailové adresy a hesla. Takéto prvky samy
osebe vytvárajú bezpečnostné riziká a často sa
zneužívajú pri hackerských útokoch.

Vďaka pokročilej kryptografiu služby TREZOR
peňaženka nepotrebuje k svojej funkčnosti použiť citlivé
používateľské dáta. Zhrnuté celkovo peňaženka
TREZOR Wallet predstavuje pohodlný nástroj pre
transakcie vhodný pre nie príliš skúsených užívateľov,
ktorí majú zároveň ale vysoké bezpečnostné nároky.

Nastavenie zariadenia pomocou peňaženky
TREZOR
Wallet
1
Pripojte svoje zariadenie TREZOR k počítaču pomocou
priloženého USB kábla, prípadne iného micro USB
kábla.

2
Prejdite na trezor.io/start.

3

Ak to po vás bude prehliadač požadovať, potvrďte
inštaláciu programu TREZOR Bridge alebo patričné
rozšírenie v prehliadači Chrome, ktoré by sa malo na
vašu obrazovke automaticky objaviť. Toto budete musieť
urobiť iba raz, ale zato pre každý počítač, na ktorom
plánujete TREZOR používať. Program TREZOR Bridge
umožňuje internetovému prehliadaču komunikovať s
vaším zariadením TREZOR. Inštalácia nezaberie viac
ako minútu.

4

Po inštalácii programu TREZOR Bridge sa automaticky
načíta stránka s nastavením zariadení TREZOR.
Starostlivo si prečítajte všetky pokyny na obrazovke, aby
ste pochopili, ako TREZOR funguje. Tento proces môže
trvať až niekoľko minút.

Teraz môžete začať TREZOR používať
5
Ak chcete chrániť svoje Bitcoin pomocou služby
TREZOR, premiestnite svoju virtuálnu menu zo starej
peňaženky na svoj nový účet TREZOR.
V ľavom podokne webovej peňaženky vyberte možnosť
Účet (Account). Kliknutím na tlačidlo Prijať (Receive)
získate novú adresu. Pošlite svoje Bitcoiny (BTC) z
aktuálnej peňaženky na túto novú adresu. Účty možno
chápať ako bankové účty alebo peňaženky. Ďalšie účty
môžete pridať kliknutím na znamienko plus "+" pod
zoznamom účtov v prípade, že chcete rozdeliť Bitcoiny
na rôzne účely (napr. Úspory, nákupy). Pre každý z
vašich účtov potom môžete vygenerovať neobmedzený
počet nových adries pre príjem Bitcoinu.

6
Hotovo! Odteraz sú vaše Bitcoiny chránené službou
TREZOR.

Posielanie Bitcoinov službou TREZOR
7
Vyberte účet, z ktorého chcete Bitcoin odoslať a
kliknite na tlačidlo Odoslať (Send).

8

Zadajte adresu a sumu v BTC a kliknite na tlačidlo
Odoslať (Send). Do transakcie budú pridané štandardné
sieťové poplatky Bitcoinu.

9
Pri prvej transakcii v rámci každého prihlásenia (ako
odpojíte TREZOR od počítača) budete vyzvaný na váš
PIN kód, aby ste potvrdili, že ste naozaj vlastníkom
zariadení. TREZOR používa špeciálny spôsob zadávania
PIN kódu, ktorý bráni, aby bol kód nahraný malwarovým
softvérom v počítači alebo videný nepovolanými
osobami. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

10
Overte si, či je adresa a suma zobrazená na displeji
prístroja totožná s adresou uvedenou vo formulári
transakcie v rámci Peňaženky TREZOR.

11
Ak je všetko v poriadku, stlačte na zariadení tlačidlo
Potvrdiť (Confirm). V opačnom prípade stlačte tlačidlo
Zrušiť (Cancel) a transakcia bude zrušená.

12

Gratulujeme! Vykonali ste bezpečnú transakciu na
správnu adresu, v správnej výške a so správnym
transakčným poplatkom bez toho aby ste počítaču alebo
internetu odhalili vaše súkromné kľúče.

Odpojenie a pripojenie zariadenia TREZOR
13
Máte dve možnosti ako ukončiť prácu so zariadením
TREZOR:
a] Odpojiť zariadenie

Keď prístroj od počítača iba odpojíte, uvidíte aj naďalej svoje
TREZOR účty v peňaženke. Zobrazí sa vám aj zmeny
zostatku v prípade, že by došlo k prijatiu nových Bitcoinov.
Vaše prostriedky ale v tejto chvíli nebude možné presunúť z
peňaženky, kým TREZOR opäť nepripojíte.
b] Odpojiť a zabudnúť zariadenie

Keď po odpojení prístroja od počítača kliknete na tlačidlo
Zabudnúť zariadeníe (Forget device), všetky dáta súvisiace
so službou TREZOR budú odstránená z prehliadača. Nemajte
strach - ak TREZOR opäť pripojíte, všetky používateľské
nastavenia, história transakcií a aktuálny zostatok sa načítajú
správne. funkcia "Zabudnúť zariadenie" sa odporúča využiť
na verejnom počítači alebo keď nechcete, aby sa niekto cudzí,
kto by zrovna pracoval na vašom počítači, dostal k vášmu
zostatku na účte a históriu transakcií.

14
Ak chcete znova použiť TREZOR, jednoducho prejdite
do peňaženky TREZOR Wallet a pripojte zariadenie
TREZOR k počítaču. Zadajte heslo (ak ste si nejaké
nastavili) a vaše TREZOR účty sa automaticky načítajú

Správa nastavenia služby TREZOR
15
Pripojte zariadenie TREZOR k počítaču, prejdite na
stránku
wallet.trezor.io a potom na Spravovať zariadenie
(Manage device) výberom štítku zariadenia (device) na
ľavom paneli webovej peňaženky. Podľa potreby voľte
medzi možnosťami: zmeniť štítok zariadenia, zmeniť
PIN, odstrániť súkromné dáta (Wipe) a vykonajte
obnovu. Niektoré zmeny vyžadujú overenie kódu PIN
(napríklad zmena štítku zariadenia).

Aktualizácia Firmwaru
16
Náš tím neustále pracuje na pridávanie nových funkcií
do služby TREZOR a tak môže byť potrebné
aktualizovať firmvér, aby ste mohli využívať všetky
funkcie. Po vydaní novej verzie firmvéru budete vyzvaní
k aktualizácii služby pri návšteve wallet.trezor.io alebo
vašich peňaženiek Bitcoin kompatibilnými so službou
TREZOR. Postupujte podľa pokynov na obrazovke
počítača. V zriedkavých prípadoch môže aktualizácia
firmvéru viesť k potrebe obnoviť peňaženku z papierovej
zálohy (kľúč pre obnovu)..

Obnova
17
Ak sa zariadenie stratilo alebo rozbilo, prejdite na
wallet.trezor.io a postupujte podľa pokynov pre
obnovenie (Recovery instructions). Ak bolo zariadenie
stratené alebo odcudzené, odporúčame vykonať dočasnú
obnovu do inej Bitcoin peňaženky kompatibilné so
službou TREZOR. Potom môžete presunúť vaše
Bitcoiny do nového zariadenia TREZOR.

Pokročilé možnosti
TREZOR ponúka niekoľko expertných možností. Pre
viac informácií si prečítajte pokyny počas procesu
inštalácie .

Špecifikácia zariadenia
TREZOR nepotrebuje žiadnu batériu, pretože je
napájaný z počítača prostredníctvom priloženého USB
káblu. Všetky súkromné dáta sú uložené v trvalej pamäti
a nebudú vymazaná, aj keď zariadenie nepoužívate po
dlhšiu dobu.
Obsah balenia:

1x TREZOR

1x Micro USB kábel
1x papierová karta na kľúč pre obnovu
Starostlivosti a záruka
So zariadením TREZOR zaobchádzajte opatrne.
Nevystavujte ho extrémnym teplotám, ohňu, vode,
piesku, výparom alebo chemikáliám. Zariadenie nie je
vodotesné ani nerozbitné. Spoločnosť TREZOR
nezodpovedá za škody na zariadení spôsobené vo vašom
vlastníctve. Podrobné informácie o záruke nájdete na
adrese trezor.io

