


INSTALAÇÃO CARTEIRA PHANTOM

Como criar uma nova carteira

1. Primeiro, comece acessando o site oficial da Phantom Wallet:
https://phantom.app/download

2. Selecione o tipo de navegador.
Escolhendo para seu navegador

3. Siga as etapas seguintes para adicionar a extensão Phantom ao navegador
escolhido.
Depois da instalação, você deverá ver a extensão Phantom inicializando em uma nova guia:

Criar carteira
4. Para novo usuário selecione
"Criar nova carteira".!

Palavras Secretas

https://phantom.app/download


5. Guarde sua " Frase de Recuperação Secreta " em lugar seguro e protegido, ela é a
única maneira de você recuperar sua carteira.

CUIDADOS
NÃO compartilhe sua Frase de Recuperação Secreta com ninguém! A Phantom
NUNCA solicitará sua frase secreta ou sua chave privada.

Se alguém tiver acesso à sua frase secreta, terá acesso à sua carteira e a todos os
seus fundos. A recomendação é anotar em papel e guardar em local seguro.

6. Crie uma senha segura

7. Onde fica minha Carteira Phantom? Procure o ícone Phantom na barra de
ferramentas do seu navegador.

ONDE FICA MINHA CARTEIRA PHANTOM

Se você não o encontrar, procure um ícone de "peça de quebra-cabeça" e clique
nele para acessar uma lista de extensões instaladas. Lá você deve encontrar o
Phantom, clique no "ícone de alfinete" para facilitar a localização no futuro.



Pronto! Agora você já pode utilizar sua carteira Phantom!

Como depositar SOL
Primeiro, você precisa obter seu endereço SOL. Para encontrar seu endereço, abra
o aplicativo de carteira Phantom.



Como depositar SOL
Clique em “Depositar SOL” ou “Receber” para encontrar o endereço da sua carteira.

Como depositar SOL
Agora aperte o botão “copiar”, para copiar o endereço da carteira Phantom.

Transferindo da Binace
Acesse sua conta Binance, clique em carteira e depois em “sacar”. Preencha o
endereço da carteira copiada, selecione a rede “Solana”, o valor a ser enviado e, em
seguida, clique em withdraw.



http://wearedux.com
https://www.linkedin.com/company/wearedux/
https://www.twitch.tv/wearedux
https://www.youtube.com/c/DUXCripto
http://tiktok.com/@wearedux_
https://twitter.com/wearedux_
https://www.instagram.com/wearedux_/
https://discord.com/invite/wearedux
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