Stap 2: Het installeren imToken wallet op je telefoon.
ImToken is een app die je op je telefoon kan installeren via de app store.
Na het installeren doorloop je de volgende stappen:
1.

Maak een nieuw account aan met een naam en een wachtwoord (let op: dit wachtwoord gebruik je
elke keer als je wat verstuurd vanuit imToken).

2.

Er wordt een back-up gevraagd bestaande uit 12 verschillende woorden.

3.

(BELANGRIJK) Schrijf deze woorden in deze volgorde op (maak geen foto met je telefoon!) en
BEWAAR deze woorden goed. Mocht je ooit een nieuwe telefoon krijgen heb je deze nodig om je
account weer te herstellen.

4.

Je ziet verschillende soorten crypto staan -> klik op confirm.

5.

Je ziet nu ETH staan. -> Links bovenin het scherm zie je een paar streepjes staan. -> klik hierop en dan
zie je BTC (Bitcoin) staan.

6.

Klik op Bitcoin -> Je ziet bovenin in het oranje waarde in Dollars staan.

7.

Klik op BTC onder de oranje balk -> onderin je scherm zie je zie je ‘SEND’ en ‘RECEIVE’ staan.

8.

Klik op ‘RECEIVE’-> je ziet dan BTC Wallet staan -> kopieer deze link naar je computer en gebruik deze
bij STAP 1 en dan bij instructiepunt 16.

9.

Click op ‘RECEIVE’-> je ziet dan BTC Wallet staan -> kopieer deze link en plak deze bij account in
CashFx (CFX account -> bitcoin wallet). Dit stel je eenmalig in. Bevestig deze wallet hierna met de 2FA
code van CashFX via je telefoon.

10. Op het moment dat je geld eraf haalt (withdrawal) wordt dit zichtbaar in je ImToken.
11. Click je op de andere optie ‘SEND’ verschijnt er rechtsboven een klein vierkantje.
geef je camera toestemming.

Klik hierop en

12. Wil je ACTIVEREN OF UPGRADEN? -> Scan de QR-code bij CashFx (zie STAP 3)
13. Check de eerste 3 tekens van het ‘adres’ onder je QR-code en de laatste. Je zal zien dat alle tekens
gelijk goed zijn overgenomen zodat je nooit ‘overschrijf fouten maakt’.
14. Als het aantal bitcoins erin staan en adres staat erin, klik dan op Miner Fee. Deze staat altijd op fast,
maar deze kun je op slow zetten, zodat je minder Miner Fee hoeft te betalen. Klik hierna op CONFIRM.
15. Daarna klik je 2x op next.
16. Vul je wachtwoord in-> hierna wordt het automatisch verzonden.
17. De transactie is voltooid en je ziet.

