
UTASÍTÁS A LEDGER NANO S-hez 

Áttekintés 
A termék minden csomagja tartalmaz egy Ledger Nano S-t, egy USB-kábelt és egyéb kiegészítőket 
(karkötőket, szalagokat, tájékoztató kiadványokat stb.). A fém burkolat kíméletes forgatással könnyen 
eltávolítható, és így védi az AMOLED kijelzőt. A készülék felső oldalán található két gomb, amelyekkel 
navigálhat a készüléken, és a microUSB csatlakozó oldalán található a tápkábel csatlakoztatása. A 
microUSB tápkábel csatlakoztatása és a készülék bekapcsolása után a jobb gombbal navigálhat felfelé, 
a bal gombbal lefelé. Ezután nyomja meg egyszerre mindkét gombot a választás megerősítéséhez. Ha 
végzett, húzza ki a tápkábelt, és fedje le ismét a kijelzőt a fém kupakkal. 

 

Első lépések - eszközkonfiguráció 

 
 

BAL/JOBB GOMB 
 

A jobb és bal gombbal navigálhat a listán további opciókkal, értékeket 
módosíthat vagy erősíthet meg. 

 
 
 
 
 

MINDKÉT GOMB 
 

Mindkét gomb egyidejű megnyomása szolgál a megerősítéshez / a 
következőhöz való továbblépéshez. 

 
 
 
 

1. A LEDGER NANO S CSATLAKOZTATÁSA 
Csatlakoztassa a Nano S készüléket USB-kábellel a számítógépéhez, és kövesse a képernyőn megjelenő 
utasításokat. Létrehozhat új pénztárcát, vagy importálhat egy Bitcoin/Ethereum számlát. Bármelyik 
lehetőséget választja, nézze meg a képernyőt és kövesse az utasításokat. Válassza ki és erősítse meg 
az opciókat a képernyő feletti két gombbal. 

 

2. VÁLASSZON PIN KÓDOT 
Válassza ki és jegyezze meg 4 számjegyű PIN-kódját, amelyre a Nano csatlakoztatásakor minden 
alkalommal szükség lesz. Erősítse meg a PIN-kódot, és ne felejtse el, három hibásan beírt PIN-kód 
visszaállítja a Nano S-t. 

GOMB 

KÉPERNYŐ 

GOMB FORGATHATÓ FEDÉL 



3. JELSZAVASÍTSA A VISSZAÁLLÍTÁSI FRÁZISÁT 
Írja át a 24 jegyű kódot a csomagban található papírlapra az ábrázolt sorrendben. Ez a lépés nagyon 
fontos, mivel garantálja, hogy elveszés vagy lopás esetén bármikor helyreállíthatja a pénztárcáját. Csak 
akkor folytathatja, ha megerősíti, hogy átírta a 24 jegyű kódot azáltal, hogy néhány karaktert igény 
szerint kiválasztott belőle. A lapot az átírt kóddal tartsa biztonságos helyen. 

 
4. TELEPÍTSE A LEDGER ALKALMAZÁST 
Amint megjelenik az információ „Your device is now ready“ az Ön Nano S-e konfigurálva van. Most már 
csak a Ledger alkalmazást kell telepítenie a számítógépre a pénztárca használatához. Töltse le ingyen 
a Ledger Wallet Bitcoin vagy a Ledger Wallet Ethereum alkalmazást a Chrome vagy Chromium 50+ 
böngészőjéből. Az adminisztrációs felület az Alkalmazások (/apps) oldalon található. Ezek az 
alkalmazások másodpercek alatt települnek, és a frissítések ingyenesek. 

 

5. A NANO-JA HASZNÁLATRA KÉSZ 
Most már elkezdheti a Nano S használatát a Chrome böngésző alkalmazásainak használatával a fizetések 
küldésére és fogadására. Minden tranzakció ellenőrizve lesz a képernyőn és gombokkal meg lesz erősítve. 

 

Videó oktatóanyagok 
Az http://start.ledgerwallet.com oldalon válassza ki a Ledger Nano S terméket „Watch video 
tutorials“ és járjon el ennek az útmutatónak megfelelően. 

 

Új felhasználó beállítása 
A Ledger termék bekapcsolásához nyomja meg egyszerre a készülék felső részén található mindkét 
gombot. A jobb gombbal navigálhat a rendszerben felfelé, a bal gombbal lefelé. Ezután nyomja meg 
egyszerre mindkét gombot a választás megerősítéséhez. Amikor megjelenik az információs üzenet, 
válassza ki a rendszerben a "Beállítás új eszközként" opciót, és erősítse meg a megerősítő ikon  
("pipa") fölötti gombra kattintva. Most használja a gombokat 4, 5, 6, 7 vagy 8 számjegy 
kiválasztásához személyes PIN-kódként. Az egyes számjegyek megerősítéséhez meg kell erősíteni 
azokat mindkét gomb egyidejű megnyomásával. Ha minden jól ment, akkor most a kiválasztott PIN-
kóddal csatlakozhat eszközéhez. 
Másik pontként a Ledger 24 szót ajánl Önnek a PIN-kód visszaszerzésére abban az esetben,  
ha elveszíti vagy elfelejti. A tartozékok között van egy lap is, amelyet kifejezetten ezen információk 
rögzítésére terveztek. A szavakat pontosan abban a sorrendben kell rögzíteni, amelyben követik 
egymást. Ezek a szavak csak egyszer jelennek meg, ezért kérjük, gondosan jegyezze fel őket, mivel a PIN 
kód elvesztése esetén csak így lehet hozzáférni a Ledger termékéhez. A szavakat a gombokkal 
mozgathatja, és a sikeres feljegyzés után a folytatáshoz nyomja meg egyszerre mindkét gombot. 
A készülék most néhány szót kér, erősítse meg a kiválasztott szavakat, és hiba esetén ismételje meg a 
kiválasztási folyamatot. Ezeknek a szavaknak ugyanaz a számozása, mint az Ön által megjelölt szavaknak. 
Számozásukat véletlenszerűen generálják, ezért rögzítésük elengedhetetlen. 
Miután mindent beállított, a beállítás megerősítése néhány másodpercet vesz igénybe. Mostantól 
biztonságosan feltöltheti az adatokat az eszközére, vagy áttekintheti az OS alkalmazása 
előzményeit. 

 

A PIN kód visszaállítása 
Először indítsa újra az eszközt, amelyet az üdvözlő üzenet megjelenítésével ellenőrizhet. Ezután 
nyomja meg egyszerre mindkét gombot. Válassza a "Ne állítson be új felhasználót" opciót, és 
erősítse meg a negatív ikon ("kereszt") feletti gomb megnyomásával. Most választhatja az eredeti 
beállításokhoz való visszatérést. 
A gombok segítségével most használja a gombokat 4, 5, 6, 7 vagy 8 számjegy személyes PIN-
kódként való kiválasztásához. Az egyes számjegyek megerősítéséhez meg kell erősíteni azokat 
mindkét gomb egyidejű megnyomásával. Ha minden jól ment, akkor most a kiválasztott PIN-kóddal 
csatlakozhat eszközéhez. Vegye elő az adatlapot, amelyen a 24 ellenőrző szót jelölte meg, és 
fokozatosan vigye be őket a készülékbe. Ennek megkönnyítése érdekében a rendszer felajánlja az 
első betűk beírásának lehetőségét, és ezáltal felgyorsítja az egyes szavak keresését.  
 

http://start.ledgerwallet.com/


Ha a szót helytelenül  írta be, válassza a szó törlésének és újra megerősítésének lehetőségét. Ha 
helyesen cselekedtél, akkor a beállítások megtörténnek, és hozzáférhetsz a készüléked 
nyilvántartásához. 

 

Navigáció 
A készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot. A jobb gombbal navigálhat a 
rendszerben felfelé, a bal gombbal lefelé. Ezután nyomja meg egyszerre mindkét gombot a választás 
megerősítéséhez. A kijelzőn megjelenik az összes alkalmazás. A gombokkal mozgathatja őket, és 
mindkét gomb egyidejű megnyomásával megnyithatja őket. A választás megerősítéséhez kattintson 
a megerősítő ikon ("pipa") feletti gombra. Ha hibázik, egyszerűen visszamehet. 
A "Beállítások" opció kiválasztásával vezérelheti az eszköz egyedi paramétereit (fényerő, 
forgatás, szín stb.). A választás megerősítéséhez kattintson a megerősítő ikon ("pipa") feletti 
gombra. 

 

Gyári beállítások 
Ha vissza akarja állítani a Ledger-t a gyári beállításokra, írja be háromszor rosszul a PIN-kódot, és az 
eszköz visszaáll. Ez az opció azt jelenti, hogy minden adatot és beállítást, például fiókokat, 
háttérvilágítást, alkalmazást, jelszavakat eltávolít és csak az alapértelmezett gyári beállításokkal 
cseréli fel őket. 
A készülék gyári beállításainak visszaállítása után nyomja meg mindkét gombot, és folytassa a 
kijelzőn látható információknak megfelelően. Információt nyújt mind az elveszett adatok 
helyreállításáról, mind pedig a Ledger cég segítségnyújtási osztályának megkeresésére 
vonatkozó eljárásokról. 
Most beállíthatja a Ledger-jét a fenti eljárásoknak megfelelően. 

 

Bitcoin műveletek 
Kapcsolja be a Ledger-jét, miközben megnyitja a Ledger alkalmazást a számítógépén. Írja be PIN 
kódját a Nano S-re, és nyissa meg a Bitcoin alkalmazást. Amint a rendszer észleli az eszközét, 
hozzáférhet az összes fiókjához. 
Válassza ki az egyik fiókját, és kattintson a "Küldés" gombra. A szükséges információk kitöltése után 
erősítse meg a tranzakciót. Fontos adatok, például az összeg, a címzett és a díjak megjelennek a  
Nano S készülékén az ellenőrzéshez. A következő lépés a kézi megerősítés. A tranzakció megerősítéséhez 
kattintson a megerősítő ikon ("pipa") feletti gombra. Ha minden jól megy, a tranzakciót regisztráljuk az 
alkalmazásában. Most újra megnyithatja és ellenőrizheti a beírt információkat. 
A biztonságos kilépéshez először kapcsolja ki az alkalmazást a Nano S készülékén, majd válassza le az 
eszközt. 

 

Műveletek az Ethereummal 
Csatlakoztassa a Nano S készüléket mikro-USB-kábel segítségével, és indítsa el az Ethereum 
alkalmazást a számítógépén. Írja be PIN-kódját, és nyissa meg az Ethereum alkalmazást a Nano S 
készülékén. Miután a rendszer regisztrálta az eszközét, hozzáférhet a fiókjaihoz. Kattintson a "felfelé 
nyíl" ikonra a tranzakció megkezdéséhez. Ezután töltse ki az összes szükséges információt, és 
kattintson a "Küldés" gombra. Ezután a Nano S megjeleníti a fontos  
információkat, például az összeget, a címzettet és a díjat. A tranzakció megerősítéséhez 
kattintson a megerősítő ikon ("pipa") feletti gombra. Ha minden jól megy, a tranzakciót  
regisztráljuk az alkalmazásában. Most újra megnyithatja és ellenőrizheti a beírt információkat. 
A biztonságos kilépéshez először kapcsolja ki az alkalmazást a Nano S készülékén, majd válassza le az eszközt. 

 
A termékre vonatkozó további információkhoz ld. https://www.ledgerwallet.com/discover/ledger-nano-s 

 

Importőr: Ingredi Europa s.r.o., Formanská 257, 149 00 Praha 4 
Figyelmeztetés: A gyártó, az importőr vagy az eladó nem vállal felelősséget semmilyen kárért 
vagy teljes adatvesztésért, amelyet a termék a jelen kézikönyvben meghatározottaktól eltérő 
módon, különösen a helytelen használatával okozott. 
A garancia nem vonatkozik a mechanikai sérülésekre. 

https://www.ledgerwallet.com/discover/ledger-nano-s

