
 

 

 

ZEPTACOIN INSTRUKTION 
Överföring av Zeptacoin till BitMart 

Zeptacoin börsnoterades på BitMart den 15 

oktober. För att handla med Zeptacoin 

behöver du överföra dina coins till BitMart. 

Ytterligare en börsnotering är på gång för 

Zeptacoin och sker inom en två veckor.  

Man kan även handla med Zeptacoin på den 

decentraliserade börsen Pancakeswap. 

Steg 1 

Gå till Zeptagram.com för att logga in.  

Klicka på ”Sign In”. 

Öppna konto på BitMart 

Öppna konto på BitMart om du redan inte 

har gjort det på BitMart.com.  

När du har konto på BitMart kan du följa 

nedanstående steg för att överföra Zep-

tacoin från din plånbok hos Zeptagram till 

BitMart. 
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Steg 2 

Fyll i din e-post adress och lösenord. 



 

 

 

ZEPTACOIN INSTRUKTION 
Överföring av Zeptacoin till BitMart 

Steg 3 

När du är inloggad på Zeptagram plattformen, gå till din plånbok. Klicka på ”Wallet” i menyn. 

OBS! För att kunna genomföra överföringar från Zeptagrams plattform, behöver du ha 

genomfört en KYC (kundkännedom). Har du ännu inte gjort det, klicka på ditt namn längst upp  

till höger (som är kontoinformation) och klicka sedan på ”Investor KYC” och följ instruktionerna. 
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Steg 4 

När du är inne i plånboken, klicka på knappen ”Send Zeptacoins” 



 

 

 

ZEPTACOIN INSTRUKTION 
Överföring av Zeptacoin till BitMart 

Steg 5 

Gå till BitMart.com. Logga in på ditt konto. I menyn längst upp, för muspekaren över ditt 

användarnamn/e-post adress. När du möts av menyn, ska du klicka på knappen ”Deposit”. 

3 

Steg 6 

Nu möts du av en lista över kryptovalutor. I sökrutan till höger (se nedan) ska du skriva in 

symbolen ZPTC för att Zeptacoin ska dyka upp i listan. 



 

 

 

ZEPTACOIN INSTRUKTION 
Överföring av Zeptacoin till BitMart 

Steg 7 

När du ser Zeptacoin i listan, klicka på knappen ”Deposit”. 
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Steg 8 

Nu kommer du till din adress hos BitMart och uppgifter som du behöver för att sända Zeptacoin 

från din Zeptacoin plånbok. Klicka på ”TLOS” för att göra överföringen via blockkedjan Telos. 



 

 

 

ZEPTACOIN INSTRUKTION 
Överföring av Zeptacoin till BitMart 

Steg 9 

VIKTIGT - För att Zeptacoin ska hamna på ditt konto är det av yttersta vikt att du anger rätt 

information i samband med överföringen. Du kommer att mötas av detta meddelande från 

BitMart som också uppmärksammar dig på vikten av att ange både rätt adress och memo i 

samband med överföringen. Klicka på ”Go to Deposit”. 
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Steg 10 

Nu ser du både adressen dit du ska skicka dina Zeptacoin och din memo som gäller endast ditt 

konto hos BitMart. OBS! Det är mycket viktigt att du kopierar in rätt uppgifter i samband med 

överföringen från Zeptagrams plånbok. 



 

 

 

ZEPTACOIN INSTRUKTION 
Överföring av Zeptacoin till BitMart 

Steg 11 

Nu kan du gå tillbaka till din plånbok hos Zeptagram (se steg 4). När du har klickat på ”Send 

Zeptacoins” möts du av denna pop-up ruta där du ska skriva in din adress hos BitMart (Account 

name), Antal Zeptacoins som du vill skicka (Quantity) och Memo. 

Det är oerhört viktigt att du kopierar in exakt från BitMart, Account name och Memo! Annars 

försvinner dina coins. 

När du har fyllt i alla uppgifter och kontrollerat dem, skriv in din Zeptagram PIN och klicka på 

”Send”. 

Efter en stund bör du se dina Zeptacoin hos BitMart.  

TIPS - Gör överföringen i flera omgångar. Testa först med ett mindre antal coins för att bli 

bekväm med överingsfunktionen. 
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