
 

 

 

ZEPTACOIN INSTRUKTION 
Handel och överföring av Zeptacoin till Bittrex 

Zeptacoin börsnoteras på Bittrex den 28 

oktober. För att handla med Zeptacoin på 

Bittrex behöver du öppna ett konto på 

kryptovalutabörsen. Vill du ha möjlighet att 

sälja dina befintliga Zeptacoin via Bittrex, kan 

du göra överföringen dit. 

Steg 1 

Gå till Bittrex.com för att öppna konto och 

logga in. Klicka på Sign Up högst upp till höger 

och påbörja processen genom att skriva in din 

e-post adress och välja lösenord. 

Öppna konto på Bittrex 

För att öppna konto på Bittrex, gå till 

Bittrex.com.  

Observera att överföringskostnaderna i 

dagsläget är betydligt högre för överföringar 

av Zeptacoin till Bittrex än till BitMart 

eftersom Bittrex i dagsläget inte har stöd för 

Telos. Överföringar sker via Ethereum eller 

Binance Smart Chain som båda är dyrare. 

Ska man sända Zeptacoin till Bittrex, är det 

därför bäst att sända större kvantiteter. 
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Steg 2 

Fyll i dina adressuppgifter. 

Steg 3 

Ladda upp identitetshandling och verifiera ditt ansikte. Detta är ett viktigt steg för att du 

ska kunna handla på Bittrex. 

Du kommer att mötas av detta meddelande när du  

 



 

 

 

ZEPTACOIN INSTRUKTION 
Handel och överföring av Zeptacoin till Bittrex 

Steg 4 

Följ kommande steg för att slutföra KYC (kundkännedom processen). T.ex. genom att välja pass. 
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ZEPTACOIN INSTRUKTION 
Handel och överföring av Zeptacoin till Bittrex 

Steg 5 

Följ instruktionerna om hur du fotografer din identitetshandling och ta därefter en selfie för att 

verifiera ditt ansikte. 
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Steg 6 

Nu är du nästan redo att handla med kryptovalutor på Bittrex. Du behöver göra en överföring 

av medel för att handla med kryptovalutor (inklusive Zeptacoin). Vill du kunna sälja dina 

befintliga Zeptacoin, behöver du överföra dem till Bittrex. 

För att göra en överföring, klicka på Holdings längst upp i menyn. 



 

 

 

ZEPTACOIN INSTRUKTION 
Handel och överföring av Zeptacoin till Bittrex 

Steg 7 

Under Holdings möts du av en lista över kryptovalutor som du kan överföra till Bittrex. Till 

höger hittar du knappar som du kan använda för att göra traditionella överföringar av 

fiatvalutor. 

För att överföra Zeptacoin, skriv ZPTC i sökmenyn för att snabbast hitta Zeptacoin. Klicka 

därefter på länken Deposit för att generera en adress som du kan skicka Zeptacoin till hos 

Bittrex. 
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Steg 8 

Innan du skickar Zeptacoin till Bittrex behöver du överföra dina Zeptacoin till en Metamask 

plånbok. För att kunna slutföra processen behöver du ha följande: 

1) Tillgång till Zeptagrams plånbok 

2) Anchor eller Telos Sign Wallet https://greymass.com/en/anchor/ 

3) Metamask Wallet https://metamask.io/ 

4) Du behöver dessutom ha ETH eller BNB kryptovalutor i din Metamask Wallet för att kunna  

betala blockkedjornas gasavgifter (avgifter för överföring) 

 

Du kan även använda följande instruktioner för att göra en överföring till Pancakeswap. 

https://metamask.io/


 

 

 

ZEPTACOIN INSTRUKTION 
Handel och överföring av Zeptacoin till Bittrex 

Steg 9 

Gå till https://app.tstarter.io/telos/send/?token_sym=ZPTC  
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Steg 10 

Logga in med Anchor eller Telos Sign  

https://app.tstarter.io/telos/send/?token_sym=ZPTC


 

 

 

ZEPTACOIN INSTRUKTION 
Handel och överföring av Zeptacoin till Bittrex 

Steg 11 

Välj vilken blockkedja du vill sända ZPTC till, Ethereum (ETH) eller Binance Smart Chain (BSC).  
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ZEPTACOIN INSTRUKTION 
Handel och överföring av Zeptacoin till Bittrex 

Steg 12 

Koppla ditt Metamask ETH/BSC konto. Efter kopplingen kommer du att mötas av liknande 

information som på nedanstående skärmdump.  
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Steg 13 

Innan du sänder ZPTC, se till att du har ETH eller BNB för att kunna ta emot ZPTC på 

blockkedjan genom att kunna betala gasavgifter (överföringsavgifter). 

Steg 14 

Initiera överföringen genom att signera på Telos med Anchor eller Telos Sign. 



 

 

 

ZEPTACOIN INSTRUKTION 
Handel och överföring av Zeptacoin till Bittrex 

Steg 15 

När du har gjort överföringen, kommer du att se möjlighet att ”Claima” ZPTC på din skärm.  
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Steg 16 

Klicka på Claim knappen och signera transaktionen i Metamask för att få tillgång till ZPTC. 

Efter att du har signerat transaktionen i Metamask, kommer du att mötas av ett liknande 

meddelande före transaktionen bekräftas på Ethereum. 



 

 

 

ZEPTACOIN INSTRUKTION 
Handel och överföring av Zeptacoin till Bittrex 

Steg 17 

När ”Claiming” har processats bör du kunna se dina ZPTC i din Metamask plånbok samt i 

Teleports historik. 
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ZEPTACOIN INSTRUKTION 
Handel och överföring av Zeptacoin till Bittrex 

Steg 18 

Skulle inte ZPTC dyka upp i din Metamask inom kort, kan du använda import funktionen.  

Se nedan på bild var du hittar länken. 

Välj då ”Custom token” och skriv in följande detaljer: 

 

Token Contract Address: 0x39ae6d231d831756079ec23589d2d37a739f2e89 

Token Symbol: ZPTC 

Token Decimal: 4 
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ZEPTACOIN INSTRUKTION 
Handel och överföring av Zeptacoin till Bittrex 

Steg 19 

När du har Zeptacoin i din Metamask plånbok, kan du överföra dem till Bittrex genom Deposit 

funktionen (se Steg 6) eller använda dem i Pancakeswap. 
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