
Et tarvitse pankkia, lupaa,
henkilöllisyystodistusta tai fiat-rahaa
käyttääksesi bitcoinia.

Kukaan ei pysty muuttamaan, väärentämään tai
pysäyttämään bitcoinia.

Bitcoiniasi on vaikeampi varastaa kuin käteistä.
Bitcoinmaksujasi ei voi pysäyttää.
Bitconiasi ei voi kukaan jäädyttää.

Varmuuskopio/avainten (12 englanninkielistä
sanaa) avulla varmistat, että bitcoinisi ovat
yksin SINUN!

Ensimmäinen bitcoinlompakkosi
 

1 – Lataa sovellus – esimerkiksi "Muun" tai
      "Blue Wallet" älylaitteellesi

 
2 – Avaa sovellus ja noudata annettuja ohjeita. 
      Esimerkissä käytetään "Blue Wallet" 
      -sovellusta.

App Store Google Play

 Tämä ei ole sijoitusneuvontaa.
Tee omat tutkimuksesi, Do your own research!

Miksi käyttää Bitcoinia? Käytä Bitcoinia
Säästötili yli 100

euron omistuksille
 

1. Luo  bitcoinlompakko ja
     tee varmuuskopio (non-
     custodial)
Kirjoita näytöltä näkemäsi 12
sanaa paperille.
ÄLÄ ota kuvakaappausta tai
digitaalista kopiota näistä
sanoista! Voit palauttaa bitcoinisi
12 sanan avulla milloin tahansa
missä tahansa.

2. Luo bitcoinosoite
Paina Vastaanota-painiketta. Näet
ruudulla QR-koodin ja rivin
numeroita ja kirjaimia. Tämä on
bitcoinosoitteesi, eräänlainen tili

3. Vastaanota bitcoinia
Kopioi ja lähetä QR-koodi tai koko
kirjain-/numerorivi sille, joka
haluaa lähettää sinulle bitcoinia.
Lompakko kertoo sinulle, kun
bitcoinmaksu on vastaanotettu.
Bitcoinin vastaanottaminen (on-
chain) voi viedä jonkin aikaa.

4. Lähetä bitcoinia
Paina Lähetä-painiketta ja
skannaa vastaanottajan QR-koodi.
Tarkista ja hyväksy maksu.

Käytä Salamaverkkoa
Päivittäinen kuluttaminen,

nopeat mikromaksut

1. Luo salamalompakko ja 
    tee varmuuskopio 
    (custodial)
Tallenna QR-koodi tai
lndhubosoite. Älä paljasta näitä
muille!
Voit palauttaa bitcoinisi
skannaamalla QR-koodin uudessa
lompakossasi.

2. Luo lasku
Luo uusi salamalasku painamalla
Vastaanota-painiketta ja valitse
vastaanottava tili. Voit muuttaa
näkymää valuuttojen välillä
nähdäksesi summan bitcoineina
tai euroina.

3. Vastaanota
salamabitcoinia
Kopioi ja lähetä QE-koodi tai koko
kirjain-/numerorivi sille, joka
haluaa lähettää sinulla
salamamaksun. Lompakko kertoo
sinulle, kun salamamaksu on
vastaanotettu. Salamamaksaminen
on lähes välitöntä!

4. Lähetä salamabitcoinia
Paina Lähetä-painiketta ja skannaa
vastaanottjaan QR-koodi. Tarkista
ja hyväksy maksu.

Bitcoin on kuin käteistä,
mutta digitaalista



Mitä Bitcoin on?

sinun pitää ostaa
aloitus-/koulutuspakkaus
sinulle luvataan takuutuottoja
kutsua mukaan muita
maksaa jonkinlaisia kuukausimaksuja

Bitcoin ei lupaa tuottoja.
Bitcoinin hinta vaihtelee rajusti. Säästä
se tuleviksi vuosiksi tai käytä heti.

Bitcoin ei ole huijaus.

Bitcoin on maailmanlaajuinen
rahajärjestelmä. Kukaan yksittäinen taho ei
omista bitcoinia tai hallitse sitä. Se on
Internetin kaltainen teknologia.

Voit omistaa bitcoinin murto-osia: 1 bitcoin
= 100 000 000 satoshia. Voit halutessasi
lähettää tai vastaanottaa hyvinkin pieniä
määriä bitcoinia. Muista huolehtia
mahdollisista verovelvotteista ja varmistaa
bitcoinin käytön turvallisuus.

Miten tunnistat huijauksen?

Kyse on hyvin todennäköisesti
huijauksesta, jos...

Bitcoin on avoin vertaisverkko, johon kuka
tahansa voi osallistua.

Not your keys, not your bitcoin.

Sinun ei tarvitse LIITTYÄ
Bitcoiniin!

Lue lisää: www.bffbtc.org

Pyydä apua muilta
bitcoinaajilta!

Bitcoin
Tavisten rahaa

Digitaalista käteistä
 

Käytä sitä missä ja milloin vaan
 

Ei rekisteröintipakkoa, et tarvitse
pankkia

 
Yhteisön rahaa

Omista rahasi

Mikäli ostat bitcoinia
kryptovaluuttapörssistä, bitcoinisi on ikään
kuin rahaa pankissa. Se voidaan jäädyttää tai
takavarikoida milloin tahansa; sinun
toimintaasi voidaan valvoa ja seurata

Ota bitcoinin hallinta omiin käsiisi näiden
ohjeiden avulla ja käytä sitä haluamallasi
tavalla milloin ja missä tahansa. 

Älä koskaan jaa varmuuskopioitasi/avaimiasi
kenenkään kanssa tai säilytä niitä
digitaalisesti.

Ansaitse bitcoinia työnteolla
Vastaanota rahalähetyksiä (matalat
kulut)
Maksa paikallisesti ja ulkomaille
(matalat kulut)
Pyydä paikallisia kauppoja
hyväksymään bitcoin maksuvälineenä
Osta euroilla bitcoinia tai bitcoinilla
euroja

Käyttötapauksia


