Adding ENKI tokens
to MetaMask Mobile
Wallet

EN
When Metamask first downloads, it comes connected to the Ethereum network. To add ENKI to
your wallet, first follow the steps below to migrate
it to the Binance Smart Chain network.
TR
Metamask ilk indiğinde Ethereum ağına bağlı olarak gelmektedir. ENKI ‘yi cüzdanınıza eklemek için
öncelikle Binance Smart Chain ağına geçirmek
için aşağıdaki adımları izleyiniz.

EN
Click on the settings section of your wallet.
TR
Cüzdanınızın ayarlar kısmına tıklayınız.

EN
Enter the Network section in the settings.
TR
Ayarların içerisinde yer alan Network bölümüne
girin

EN
Now click the “add network” button below to add a
new network.

TR
Şimdi yeni bir ağ eklemek için aşağıda yer alan ‘’ağ
ekle’’ butonuna tıklayın.

EN
To add the BSC network, click the “add” button by
filling in the link below of Binance Academy or by
filling out according to the information we have
provided to you below.
TR
BSC ağını eklemek için , Binance Academy ‘ye ait
aşağıda belirttiğimiz linkten ya da aşağıda hazır
size sunduğumuz bilgilere göre doldurarak ‘’ekle’’
tuşuna basın.

https://academy.binance.com/tr/articles/connecting-metamask-to-binance-smart-chain
Network Name (Ağ Adı)		
New RPC URL (Yeni PRC URL’si)
ChainID (Zincir Kimliği)		
Symbol (Sembol)		
Block Explorer URL (Blok Tarayıcı URL’si)

: Smart Chain
: https://bsc-dataseed.binance.org/
: 56
: BNB
: https://bscscan.com

EN
Below we leave an example of filling for you.

TR
Aşağıda sizler için doldurma örneği bırakıyoruz.

EN
If you have progressed correctly up to this point,
your network has changed to Smart Chain as
follows. You are now ready to add ENKI.

TR
Eğer buraya kadar doğru bir şekilde ilerlediyseniz
aşağıdaki gibi ağınız Smart Chain olarak değişmiştir. Artık ENKI eklemeye hazırsınız.

EN
Please click where it says Import Token.

TR
Lütfen Import Token yazan yere tıklayın.

EN
We manually enter or copy the smart contract
number belonging to ENKI on the screen that
appears (please note that you are copying the
correct smart contract).
TR
Karşımıza gelen ekrana ENKI’ye ait olan akıllı
sözleşme numarasını elle giriyor ya da kopyalıyoruz ( lütfen doğru akıllı sözleşmeyi kopyaladığınıza
dikkat edin.)

0x2A279aAefDFe73B73662C94AfF75d414549c3225
EN
If you have entered the contract number correctly, ENKI will automatically appear on the screen,
then we press the import button.
TR
Sözleşme numarasını doğru girmişseniz ENKI otomatik olarak ekrana gelecektir, ardından import
tuşuna basıyoruz.

EN
Here you have added ENKI to your Metamask Wallet. You are now ready to receive
ENKI.

TR
İşte ENKI’yi Metamask Cüzdanınıza eklediniz.
Artık ENKI almaya hazırsınız.

