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Aanmaken mobiele wallet

De mobiele wallet van GreenAddress is te gebruiken door Android en iOS gebruikers. 
In deze handleiding wordt er gebruik gemaakt van een iOS apparaat.

Downloaden en installeren

Stap 1: Ga naar de Apple store

Stap 2: Zoek naar de applicatie ‘GreenAddress Bitcoin Wallet’

Stap 3: Download de applicatie

Stap 4: Installeer en open vervolgens de applicatie

Aanmaken account

Er komt nu een scherm naar voren voor het aanmaken en beveiligen van je account..

Stap 1: Klik rechtsboven in op ‘Create new Wallet’

Stap 2: Noteer de woorden onder ‘mnemonic passphrase’ 

Stap 3: Maak een back-up van deze woorden en bewaar deze goed. Met deze woor-  
   den kun je namelijk altijd je account weer benaderen.

Stap 4: Klik op ‘Continue’

Er komt nu een scherm naar voren om te bevestigen dat je woorden ook daadwerke-
lijk hebt opgeslagen.

Stap 6: Pak de genoteerde woorden er bij

Stap 7: Vul de ontbrekende woorden in

Stap 8: Klik op de groene knop ‘Verify’

Aanmaken account - beveiliging

De volgende stap is om je account te beveiligen

Stap 1: Maak een keuze tussen e-mail, Google Authenticator, SMA of telefoon
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Stap 2: Ik heb gekozen voor Google Authenticator door te klikken op GA

Stap 3: Mocht je deze applicatie nog niet hebben download deze dan via de Apple store

Stap 4: Klik op ‘Show QR Code’

Stap 5: Kopieer de code 

Stap 6: Open Google Authenticator

Stap 7: Klik op de ‘+’ en kies voor handmatige invoer

Stap 8: Voer de gekopieerde code in

Stap 9: Kopieer de 6-cijferige code vanuit Google Authenticator

Stap 10: Voer de 6-cijferige code in de applicatie van GreenAddress

Stap 11: Klik op ‘Enable en continue’

Aanmaken account - pincode

Nu ben je aangekomen bij de laatste stap, het invullen van je pincode.

Stap 1: Vul een PIN code van 4 tot 15 nummers in

Stap 2: Bewaar en onthoud de pincode, deze heb je namelijk nodig voor het inloggen 
   bij GreenAddress

Stap 3: Klik op ‘PIN set, ready for step 3’

Je hebt nu succesvol een mobiele account aangemaakt bij GreenAddress.


