
Bardzo dobry MAE drodzy członkowie GreenPower.

Czas zamienić stary GRN na nowy GRN na blockchainie Ethereum. Poszczególne kryptowaluty (takie jak GreenPower) działające w 

łańcuchu blokowym Ethereum nazywane są tokenami ERC20.

OSTRZEŻENIE! Jeśli nie jesteś przygotowany do przestrzegania instrukcji lub uważnego przeczytania WSZYSTKICH informacji, możesz stracić 

swoje monety. Pamiętaj, że jesteś w pełni odpowiedzialny za (utratę) własnej kryptowaluty.

Pole wyboru Zanim zaczniesz

• Użyj komputera lub laptopa do wymiany z oprogramowaniem, które może otwierać dokumenty PDF i ma dostęp do 

poczty e-mail, której używasz do portfeli kryptowalut.

Jeśli nie jesteś zbyt zaznajomiony z portfelami internetowymi i / lub kryptowalutami, poproś kogoś z 

sąsiedztwa, kto ma wiedzę, o pomoc w tym procesie.

Sprawdziłeś, że wszystkie Twoje stare GRN znajdują się na jednej z następujących giełd: Coinfalcon - 

CoinBene - BTC-Alpha - GokuMarket - Lite Wallet.

NIE RÓB rozpocznij proces wymiany, jeśli nie jesteś pewien, czy masz wszystkie swoje monety i sprawdziłeś 

w swojej giełdzie, czy są otwarte na proces wymiany.

Rozpocznij proces wymiany tylko wtedy, gdy masz wystarczająco dużo czasu, aby przejść przez proces i możesz poczekać na e-maile, 

które otrzymasz.

W następnej sekcji utworzysz portfel Metamask. To jest prywatny portfel Ethereum, w którym można 

przechowywać nowe tokeny GRN ERC20. Jeśli masz już portfel Metamask lub inny portfel Ethereum obsługujący 

tokeny ERC20 i dodałeś token GRN, możesz pominąć tę sekcję.

Zdecydowanie zalecamy zamianę starego GRN na portfel Metamask. Po wymianie możesz wysłać nowe tokeny GRN 

z powrotem do GokuMarket lub innych giełd, jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem jednego z ich produktów lub 

usług.

GokuMarket oferuje również szybką wymianę. To jest zamiana, w której nie musisz tworzyć portfela Metamask. 

Twój stary GRN zostanie zamieniony w systemie GokuMarket na nowe konto w GokuMarket na nowe tokeny GRN.

Szybka zamiana GokuMarket może spowodować większą złożoność, gdy nie rozumiesz pewnych kroków i istnieje 

ryzyko podczas zamiany numeru GRN na giełdzie, która nie jest zdecentralizowana. To twoja własna 

odpowiedzialność.
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Stwórz swój portfel Metamask

Pole wyboru Zainstaluj Metamask w swojej przeglądarce

• Aby utworzyć nowy portfel za pomocą Metamask, musisz najpierw zainstalować rozszerzenie (oprogramowanie). Możesz 

zainstalować Metamask dla przeglądarek Chrome, Firefox, Brave i Opera.

otwarty https://metamask.io . Ostrzeżenie! Nie otwieraj strony Metamask przez wyszukiwarkę Google, są tam fałszywe 

linki. Jako przykładu użyjemy przeglądarki Google Chrome, ale przepływ pracy jest taki sam dla wszystkich 

przeglądarek.

• Kliknij przycisk pobierania. Kliknij Chrome, aby zainstalować MetaMask jako rozszerzenie Google Chrome. Teraz naciśnij 

przycisk „Zainstaluj metamaskę dla Chrome”. Kliknij „dodaj rozszerzenie”.

Oprogramowanie Metamask (rozszerzenie) jest teraz zainstalowane w Twojej przeglądarce Chrome!

• Następnym krokiem jest utworzenie konta.

Kliknij ikonę Metamask w prawym górnym rogu przeglądarki, aby otworzyć rozszerzenie. Jeśli masz już 

inne rozszerzenia w swojej przeglądarce, poszukaj tego symbolu, kliknij symbol i kliknij ikonę Metamask.

• Aby zainstalować najnowszą wersję Metamask, kliknij „Wypróbuj teraz”, a następnie kliknij „Kontynuuj”. Zostaniesz poproszony o 

utworzenie nowego hasła. Utwórz silne hasło i kliknij Utwórz. Nie zapomnij zapisać swojego hasła do bezpiecznego 

przechowywania! Kontynuuj, klikając Dalej, a następnie zaakceptuj Warunki użytkowania.

• Teraz kliknij „Odkryj tajne słowa”. Zobaczysz frazę początkową zawierającą 12 słów. Zapisz słowa wyjściowe jako 

plik, skopiuj je w bezpieczne miejsce lub zapisz na kartce papieru i kliknij Dalej.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Napisz to zdanie na kartce papieru i przechowuj w bezpiecznym miejscu. Jeśli chcesz mieć jeszcze większe 

bezpieczeństwo, zapisz to na kilku kartkach papieru i przechowuj każdy w 2–3 różnych miejscach.

• Następnym krokiem jest zweryfikowanie swojego tajnego wyrażenia. Wybierz wcześniej wygenerowaną frazę. Kliknij „Potwierdź”. 

Zostanie otwarty ekran umożliwiający zweryfikowanie tajnej frazy zapasowej. Wybierz każde słowo frazy w tej samej kolejności, w 

jakiej otrzymałeś frazę początkową 12 słów. Kliknij „Potwierdź”

Gratulacje! Pomyślnie utworzyłeś swoje konto Metamask. Nowy adres portfela Ethereum został dla Ciebie 

wygenerowany automatycznie! Twoje rozszerzenie Metamask będzie zawsze dostępne na pasku narzędzi 

przeglądarki. Kliknij ikonę Metamask, aby ją otworzyć i rozpocząć podróż w Crypto Space!

Teraz dodaj token GRN do portfela Metamask

• Otwórz portfel Metamask. Przewiń w dół i kliknij „dodaj token”

• Kliknij „Niestandardowy token” u góry.

Skopiuj adres tokena GRN: 0xca7ac1dd35876a0dabec1ab1b37129c37b78a20f i wklej go w polu „Token 

Contract Address”. Pola „Symbol tokena” i „Miejsca dziesiętne” zostaną automatycznie wypełnione. Kliknij 

Następny'. Kliknij „Dodaj tokeny”.

Otóż   to! teraz widzisz nowy token na liście!
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Proces SWAP

Pole wyboru Przygotowania przed rozpoczęciem

• Użyj laptopa lub komputera do tego procesu.

Otwieraj kolejne strony w osobnych kartach przeglądarki Chrome:

- Giełda (na przykład GokuMarket), na której trzymasz swój stary numer GRN.

- Strona wymiany GRN www.grnpower.io/swap

- Twój portfel Metamask

I otwórz swoje konto e-mail z adresu e-mail połączonego z portfelem wymiany.

• Zawsze rozpoczynaj wymianę ze strony internetowej GreenPower (strona wymiany)! Nie 

rozpoczynaj procesu w swoim portfelu wymiany.

• Przejdź do strony zamiany GreenPower, przewiń w dół do

i wybierz wymianę, w której odbywają się Twoje stare GRN. Teraz kliknij „Kontynuuj”. Wpisz swój adres e-mail 

powiązany z wybraną giełdą i kliknij „Potwierdź”

• Przejdź do swojego konta e-mail i skopiuj OTP (hasło jednorazowe) z wiadomości e-mail, z której właśnie 

otrzymałeś support@greenpower.io . Wklej ten kod w polu „Wpisz kod tutaj” na stronie wymiany.

Strona zamiany GreenPower pokazuje teraz „Krok 2”> Podaj adres swojego portfela Ethereum, na który chcesz 

otrzymywać nowe tokeny GRN. To jest adres portfela Twojego portfela Metamask.
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Pole wyboru

• Teraz otwórz kartę przeglądarki za pomocą portfela Metamask i u góry kliknij „Konto 1”, aby skopiować swój osobisty 

adres portfela Metamask

• Wklej adres portfela Metamask w polu w kroku 2 na stronie zamiany GreenPower i kliknij Kontynuuj. Teraz 

kliknij „Poproś o wymianę”

• Wróć do swojego konta e-mail i otwórz nową wiadomość z adresu support@grnpower.io . z następną zawartością:
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Pole wyboru

• Teraz otwórz kartę przeglądarki z portfelem, w którym przechowywane są Twoje stare dokumenty GRN. W tym 

przykładzie jest to portfel wymiany GokuMarket, ale może to być dowolny portfel wymiany, w którym trzymasz stary 

numer GRN. Otwórz portfel i kliknij przycisk zamiany.

• W GokuMarket otworzy się następny ekran z wieloma informacjami, które możesz pominąć. Zignoruj   

także wyświetlony tam adres portfela Ethereum!

Zrzeczenie się odpowiedzialności, które pokazuje GokuMarket, jest bardzo mylące. Robią to, ponieważ chcą 

zatrzymać wszystkie twoje monety na ich wymianie !!!!!

Jedyne, co musisz zrobić, to kliknąć przycisk u dołu „Mam tokenową notatkę z mostu”

Pomiń wszystkie te informacje, są 

bezużyteczne i bardzo zagmatwane!

Po prostu kliknij ten przycisk

• Po kliknięciu `` Mam Token Bridge Memo '' następny ekran pojawi się w Twoim portfelu wymiany.

Wróć do ostatniego e-maila od support@grnpower.io i skopiuj Memo / tag. Wróć do giełdy i wklej 

ją w pole „Wpisz MEMO / Tag”

Teraz wprowadź liczbę starych dokumentów GRN, które chcesz zamienić. Ponieważ możesz dokonać zamiany 

tyle razy, ile chcesz, możesz zacząć od kilku GRN, aby zamienić je jako test (każda zamiana kosztuje 5 GRN). 

Kontynuuj procedurę i odbierz hasło jednorazowe od noreply@gokumarket.com w e-mailu. Skopiuj / wklej hasło 

jednorazowe i naciśnij przycisk zamiany.

Stworzone przez

Jeffrey Leichel

8 grudnia,

2020

NASTĘPNA STRONA

mailto:support@grnpower.io
mailto:noreply@gokumarket.com


Pole wyboru

• Już prawie jesteś! Otrzymasz teraz wiadomość e-mail od noreply@gokumarket.com z następującymi 

informacjami.

• Kilka minut później otrzymasz e-maila od support@grnpower.io z następnymi informacjami. Adres 

portfela ETH to Twój osobisty adres portfela Metamask.

Gratulacje! Twoja zamiana jest zakończona, a twoje monety zostaną zdeponowane w portfelu Metamask

dodatkowe informacje

• Ostatnia data SWAP-u to 28 lutego 2021 roku. Jeśli przegapisz ten termin, Twoje monety zostaną spalone i utracone.

Nowe tokeny GRN zostaną zdeponowane w Twoim portfelu po upływie terminu wymiany 28 lutego 2021 r. Może 

minąć do kilku tygodni od tej daty, zanim zobaczysz swoje monety w portfelu Ethereum.

W swoim nowym portfelu Metamask powinieneś również kupić / dodać trochę Ethereum (wystarczy kilka dolarów). Jest 

to konieczne, aby móc wysyłać monety na zewnątrz. Koszty transakcji (gaz Ethereum) za wypłatę są opłacane w 

Ethereum.

W przypadku starego GRN na różnych giełdach należy dokonać wymiany dla każdej indywidualnej wymiany.

Nie jest już możliwe wysyłanie starego GRN z giełdy na giełdę, łączenie aktywów i dokonywanie jednej wymiany.

Jeśli chcesz dokonywać transakcji za pomocą nowych tokenów GRN przed 28 lutego, możesz kupić tokeny na 

giełdzie Bithumb: https://www.bithumb.pro/en-us

Jeśli masz problemy z otrzymaniem hasła jednorazowego, odczekaj 15 minut, a jeśli nadal nie otrzymałeś 

hasła jednorazowego, kliknij „wyślij ponownie OTP” lub rozpocznij proces wymiany od początku. Sprawdź 

również swój spam! Może gdzieś tam jest.

Upewnij się, że przechowujesz słowa wyjściowe Metamask w bardzo bezpiecznym miejscu. Uwolnij te początkowe słowa, a Twoje 

tokeny GRN przepadną na zawsze!

Jeśli masz dodatkowe pytania, dołącz do Grupa GreenPower Telegram . Wiele osób, które uwielbiają Ci 

pomóc!

Niniejsza instrukcja została opracowana z największą starannością. Nie możemy jednak przyjąć żadnych roszczeń wynikających z 

Twojej zamiany.
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