Navodila za nastavitev MetaMask denarnice
in dodajanje Polygon omrežja
Kaj je MetaMask?
MetaMask je razširitev spletnega brskalnika in mobilna aplikacija, ki vam omogoča
upravljanje zasebnih ključev decentraliziranih blockchain platform. S tem služi kot denarnica
za kriptovalute in druge žetone (NFT), ter vam omogoča interakcijo z decentraliziranimi
aplikacijami. Za razliko od nekaterih denarnic MetaMask ne hrani nobenih podatkov o vas:
ne vašega e-poštnega naslova, ne vašega gesla in ne vaše tajne obnovitvene fraze ali
drugih zasebnih ključev.

Kaj je Polygon network in kako ga dodamo v našo Metamask digitalno
denarnico?
Polygon network je ena izmed tehnoloških platform, ki omogoča povezovanje omrežij
blockchain. Za interakcijo z Polygonom je potrebna združljiva kripto denarnica, kot je
MetaMask. MetaMask nima privzeto dodanega Polygon omrežja, zato ga moramo dodati
ročno. Nastavitev je preprosta in jo lahko izvedemo v enostavnih korakih.

Kako namestiti MetaMask v spletni brsklanik?
1. Obiščite spletno stran MetaMask
2. Kliknite gumb “Download”

3. Prenesite in namestite razširitev MetaMask za svoj brskalnik, s klikom na gumb
“Install MetaMask for Chrome”.

4. S klikom na gumb “Install MetaMask for Chrome” vas bo preusmerilo na spletno
trgovino Chrome, kjer kliknete na gumb “Dodaj v Chrome”.

5. Dodajte razširitev v Chrome s klikom na “Add extension”.

6. Stran vam bo avtomatsko odprla MetaMask, kjer nadaljujete s klikom na gumb “Get
Started”.

7. Ker še nikoli nismo ustvarili digitalne denarnice, kliknemo na gumb “Create a Wallet”.

8. Strinjamo se s pogoji uporabe in kliknemo “I agree”.

9. Ustvarimo geslo, ki vsebuje vsaj 8 znakov, se strinjamo z pogoji uporabe in kliknemo
“Create”.

10. Preden začnete, si oglejte kratek videoposnetek o svoji tajni obnovitveni frazi in o
tem, kako zaščititi svojo denarnico. Po ogledu videa kliknete na “Next”.

POMEMBNO!
Kaj pravzaprav je tajna obnovitvena fraza? Vaš Secret Recovery Phrase je 12-besedna
fraza, ki je »glavni ključ« vaše denarnice in vaših sredstev. Kako shranim svojo tajno
obnovitveno frazo? Shranite v upravitelju gesel (npr. aplikacija 1Password), hranite v trezorju
banke, shranite v sefu, zapišite na papir in shranite na več skrivnih mestih. Ali naj delim
svojo tajno frazo za obnovitev? Nikoli, pod nobenim pogojem ne delite svoje skrivnostne
fraze za obnovitev z nikomur! Če nekdo zahteva vašo obnovitveno frazo, vas verjetno
poskuša prevarati in ukrasti vaša denarna sredstva.
Trajna obnovitvena fraza vam omogoča enostavno varnostno kopiranje in obnovitev vašega
računa.
OPOZORILO: Nikoli ne razkrivajte svoje trajne obnovitvene fraze! Vsakdo, ki ima to frazo
lahko za vedno dostopa do vašega računa in vam odtuji vaša digitalna sredtva. Za razkritje
12 besed, ki sestavljajo kliknete na “Click here to reveal secret words”. Ko si jih varno
zapišete in shranite kliknete na “Next”.

11. V naslednjem koraku kliknite na pravo zaporedje besed, ki so vam bile dodeljene in
izberite “Confirm”.

12. ČESTITAMO! Ustvarili ste svojo digitalno denarnico. Vse, kar nam preostane je klik
na gumb “All done”.

Nekaj koristnih nasvetov:
●
●
●
●
●

Varnostno kopijo trajne obnovitvene fraze hranite na več različnih mestih.
Nikoli in pod nobenim pogojem ne delite fraze z nikomer.
Bodite previdni pri lažnih straneh, ki so navidezno iste kot MetaMask! MetaMask vas
nebo nikoli spontano prosil za vašo tajno obnovitveno frazo.
V primeru, da želite ponovno dostopati do obnovitvene fraze jo lahko najdete pod
“Settings → Security”.
Če izgubite geslo in obnovitveno frazo, ste izgubili digitalno denarnico in je ni več
mogoče obnoviti.

Kako dodamo omrežje Polygon na digitalno denarnico MetaMask?
1. Dodajanje omrežja Polygon v vašo denarnico vključuje dodajanje nekaterih
podrobnosti v razširitev. Najprej odprite MetaMask in kliknite na “Ethereum Mainnet”.

2. V naslednjem koraku kliknemo gumb “Add Network”.

3. V prazne okvirčke vpišemo naslednje podatke in kliknemo “Save”:
●
●
●
●
●

Network name: Polygon Mainnet
New RPC URL: https://polygon-rpc.com
Chain ID: 137
Currency Symbol (opcijsko): MATIC
Block Explorer URL (opcijsko): https://polygonscan.com/

