
Instalace, založení a používání

www.metamask.io



www.metamask.io -> Download now

http://www.metamask.io/


Vybrat platformu -> Install MetaMask for Chrome/iOS/Android



Přidat do Chromu



Přidat rozšíření



Get started



Create a Wallet



Odsouhlasit podmínky



Vytvořit si heslo



Přehrát si video -> Další



Zobrazit a poznamenat si bezpečnostní slova -> Další



Zaškrtat slova v pořadí v jakém jste je obdrželi -> Potvrdit



All Done



Vložení prostředků na MetaMask

Ujistíme se, že nám ukazuje 
peněženka Ethereum Mainnet. 

Zkopírujeme adresu účtu. Při 
přejetí kurzorem přes adresu nebo 
přes název účtu (v tomto případě 
„Account 1“) se zobrazí text: „Copy 
to clipboard“ a po kliknutí levým 
tlačítkem myši se adresa zkopíruje. 



Vložení prostředků na MetaMask - Binance

Přesuneme se na krypto 
výběry z Binance (toto je však 
proveditelné i z Trezoru) a 
zvolíme ETH, vložíme adresu, 
kterou jsme zkopírovali z 
MetaMask, zvolíme síť ETH 
(ERC20) a zadáme částku. Poté 
klikneme na Withdraw.



Vložení prostředků na MetaMask - Binance

Zde postup vypadá jako klasický výběr z Binance. Kliknete na „Continue“, zobrazí se Security
verification a na tomto okně kliknete na „Get code“, z emailu zadáte kód a opíšete kód z 
Binance/Google Authenticatoru. Poté klikenete na „Submit“ a je hotovo. 



Vložení prostředků na MetaMask - Trezor

Na MetaMask si můžete poslat ETH 
i ze svého Trezoru. Po přihlášení do 
Trezor Suite klikněte na „Accounts“, 
zvolte účet s Ethereem a poté na 
tlačítko „Send“.



Vložení prostředků na MetaMask - Trezor

Vložíme adresu zkopírovanou z 
MetaMask. Zadáme množství, které 
chceme odeslat, v ETH nebo v USD. 
Aplikace nám zde dopomůže a přepočet 
udělá za nás. Zvolíme poplatek (Fee) 
„Normal“ a klikneme na „Rewiew & Send.



Vložení prostředků na MetaMask - Trezor

Po dokončení 
posledního kroku z 
předchozího slidu, 
zadáte PIN kód ke svému 
Trezoru, zkontrolujete 
transakci na obrazovce 
Trezoru a jakmile vše 
potvrdíte, tak Vaše 
obrazovka v Trezor Suite
bude vypadat takto. 

Jakmile je vše potvrzeno, 
Trezor Suite Vám umožní 
odeslat transakci 
stisknutím na tlačítko 
„Send“ a je hotovo.



Propojení Trezoru s MetaMask (3. možnost, jak mít prostředky na MetaMask)

Klikneme sem.
Klikneme na „Connect
Hardware Wallet“.

Otevře se nám nová záložka v prohlížeči. Vyberte Vaší peněženku, 
zobrazí se „Plug in Trezor wallet“, připojíme Trezor do USB portu v 
počítači a klikneme na „Continue“.



Propojení Trezoru s MetaMask (3. možnost, jak mít prostředky na MetaMask)

Otevře se Vám nová záložka v prohlížeči a 
klikneme na „Allow once for this session“.



Propojení Trezoru s MetaMask (3. možnost, jak mít prostředky na MetaMask)

Klikněte na Export a další stránka Vás 
vyzve k zadání PIN kódu k Trezoru. 



Propojení Trezoru s MetaMask (3. možnost, jak mít prostředky na MetaMask)

Zvolte účet, který chcete nahrát na peněženku 
MetaMask a klikněte na „Unlock“.

Váš účet z Trezoru je nyní nahrán na peněženku MetaMask.  



Odesílání prostředků z MetaMask

Klikneme na tlačítko „Send“

Klikneme sem a zvolíme účet, 
ze kterého chceme odeslat 
naše Ethereum. 

V minulém kroku jsem si připojil 
Trezor peněženku na svůj účet. 
Využiji tedy tento účet s 
prostředky. 



Odesílání prostředků z MetaMask

Zadáte adresu a zobrazí se Vám 
nabídka v rámečku. Poté zvolíte 
jaký token chcete poslat, zadáte 
množství a kliknete na „Next“.

Zobrazí se Vám tato stránka, 
kde se seznámíte s poplatkem 
a klinete na „Confirm“.

Otevře se Vám nová záložka v prohlížeči a klikneme na 
„Allow once for this session“. Poté zadáme PIN k Trezoru.



Odesílání prostředků z MetaMask

Následujte instrukce k transakci na Trezoru. Jakmile vše potvrdíte, je hotovo. Transakce je odeslána. 


