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VỀ TRUST WALLET
Toàn cầu
Trust Wallet là ví ethereum di động hàng đầu hoạt động với mọi mã token
ERC20, ERC223 và ERC721. Trust Wallet cũng hỗ trợ các chuỗi khối chính trong
hệ sinh thái Ethereum - Ethereum, Ethereum Classic và Callisto. Hiện tại, hơn
20.000 mã token được xây dựng trên Ethereum có thể truy cập thông qua ứng
dụng Trust Wallet.
Đơn giản và trực quan
Trust cung cấp cho người dùng một địa chỉ ví hợp nhất có thể được sử dụng để
quản lý cả Ethereum và tất cả các token. Điều đó có nghĩa là bạn có thể sử dụng
cùng một địa chỉ để tham gia vào ICO hoặc airdrops cũng như gửi và nhận
Ethereum. Trust rất là trực quan và dễ hiểu nhưng được tích hợp rất nhiều tính
năng hữu ích.
An toàn và bảo mật
Trust đặt bảo mật và ẩn danh của người dùng lên hàng đầu. Nguyên tắc chính của chúng tôi:
•
•
•
•

Môi trường không có máy chủ hoàn toàn bản địa hóa từng ứng dụng được cài đặt
Cơ sở hạ tầng dựa trên máy khách đảm bảo rằng các khóa được lưu trữ cục bộ trên thiết bị
của bạn
Bảo mật cấp ngân hàng bảo vệ tài sản kỹ thuật số của bạn khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn
Hệ thống xác thực cấp ứng dụng ngăn chặn truy cập trái phép thông qua thiết bị đã mở khóa

Ứng dụng chứa nhiều ví tiền điện tử
Mang theo tiền điện tử yêu thích của bạn một cách an toàn trên các thiết bị
Android và Apple của bạn với ứng dụng ví di động Trust Wallet.
Với đánh giá người dùng trung bình là 4,7 / 5.0, bạn có thể cảm thấy tự tin rằng
tài sản kỹ thuật số của bạn có mức độ riêng tư và độ tin cậy cao nhất khi được
gửi, nhận hoặc đơn giản là được lưu trữ.
Hàng ngàn coin được hỗ trợ
Ứng dụng Trust wallet hỗ trợ tất cả các chuỗi khối chính trong hệ sinh thái
Ethereum và hoạt động với mọi mã thông báo ERC20, ERC721 và ERC223 trong
khi cũng cung cấp bảo hiểm dưới dạng ví bitcoin trong khi cũng có thể bao gồm
nhiều đồng tiền khác.
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CÁCH TẠO VÍ CỦA BẠN
1. Để có được Ứng dụng Trust Wallet mới nhất, bạn nên theo một trong các liên kết tải xuống
trên trang web chính thức. Trust wallet chỉ khả dụng cho Android và iOS.
Get Trust – iOS, Get Trust - Android
Trust wallet trang web chính thức: https://trustwallet.com/
Trust wallet Trung tâm Hỗ trợ: https://help.trustwallet.com/hc/en-us

2. Sau khi tải xuống và cài đặt, hãy mở Trust Wallet và nhấn vào trên Tạo một ví mới. Trong bước
tiếp theo, bạn sẽ nhận được cụm từ khôi phục 12 từ của mình, hoạt động như một bản sao
lưu cho ví của bạn.
QUAN TRỌNG: Không có cách nào để thay đổi hoặc khôi phục cụm từ 12 từ của bạn nếu nó bị
mất hoặc quên. Nếu bạn mất cụm từ 12 từ, bạn sẽ mất tiền với nó. Trust Wallet hoàn toàn
khác với tài khoản ngân hàng truyền thống. Bạn là chủ sở hữu thực sự của tiền của bạn. Trust
Wallet không bao giờ có thể truy cập vào tiền của bạn. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi không thể
khôi phục ví vì chúng tôi không có quyền truy cập vào cụm từ khôi phục của bạn. Chỉ có thể sử
dụng cụm từ khôi phục 12 từ của bạn để khôi phục ví của bạn.
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3. Trước khi bạn có thể hoàn thành việc tạo ví, hãy xác minh rằng bạn đã viết cụm từ 12 từ theo
đúng thứ tự.
QUAN TRỌNG: Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện sao lưu ngay bây giờ và lưu trữ ở nơi an
toàn!

4. Và thế là xong, bạn đã hoàn thành! Ví điện tử mới được tạo của bạn hiện đã sẵn sàng để xử lý
tiền điện tử cho hơn 30 Blockchain, bao gồm Bitcoin, Ethereum, LEOcoin, BNB, XRP và nhiều
hơn nữa. Trao đổi các loại tiền điện tử này với chức năng trao đổi tiền xu sắp tới của chúng
tôi và mua Bitcoin, Ethereum và hơn thế nữa bằng thẻ tín dụng của bạn.
5. Để nhận LEOcoin tokens từ ví Trust wallet, tất cả những gì bạn cần làm là chia sẻ địa chỉ ví
Ethereum của bạn từ ví Trust wallet với bất kỳ ai sẽ gửi cho bạn LEOcoins. Bạn có thể sử dụng
địa chỉ Ethereum đáng tin cậy của mình khi bạn muốn nâng cấp LEOcoin của mình lên mã
thông báo ERC20 LEOcoin3 mới bằng cách truy cập https://upgrade2erc20.leocoin.org/.
Địa chỉ Ethereum của bạn sẽ cần phải có một số Ethereum (ETH) để có thể thực hiện các giao
dịch mã thông báo LEOcoin ERC20 (chỉ gửi). Thậm chí ít hơn 0,01 ETH sẽ đủ để bắt đầu. Nói
tóm lại, bạn cần một số “Gas” trực tiếp trong địa chỉ Ethereum của bạn. Bạn có thể tìm hiểu
thêm về Ethereum “Gas” ngay tại đây https://kb.myetherwallet.com/gas/what-is-gasethereum.html. Bạn không cần phải có bất kỳ ETH nào để nhận LEOcoin, chỉ khi bạn quyết
định chuyển mã thông báo LEOcoin từ ví của bạn sang địa chỉ khác.
Để kiểm tra bất kỳ mã thông báo nào mà địa chỉ Ethereum của bạn đã nhận được, bạn cần mở
trang này https://etherscan.io/address/YourEthereumAddress#tokentxns bằng cách thay thế
YourEthereumAddress với địa chỉ Ethereum của bạn.
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Từ chối trách nhiệm: Sử dụng ví Trust Wallet chỉ là một gợi ý chúng tôi thực hiện. Vui lòng đảm bảo
rằng bạn thực hiện sự chuyên cần của mình trong việc chọn đúng ví Ethereum mà bạn muốn sử dụng
cũng như xử lý các mã thông báo ERC20, để có thể gửi và nhận mã thông báo ERC20 LEOcoin3 mới.
Bạn có thể tìm thêm gợi ý về ví ở đây https://tokenmarket.net/what-is/ethereum-token-wallets. LEO
không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc sự cố nào có thể xảy ra bằng cách sử dụng bất kỳ
phần mềm của bên thứ ba nào, như ví tiền điện tử hoặc dịch vụ tương tự.

