Add ENKI Token
to Trust Wallet

EN
When you open Trust Wallet, the following screen will appear.
Press the button at the top right to add the ENKI symbol to the
wallet.
TR
Trust Wallet’ı açtığınızda aşağıdaki ekran karşınıza çıkacaktır.
ENKI sembolünü cüzdana eklemek için sağ üst köşede bulunan
butona basınız.

EN
You can view the symbol by typing ENKI in the search bar that
appears. If ENKI does not appear even though you type it in
the search bar, please pull the screen until you reach the “Add
Custom Token” button at the bottom.
TR
Karşınıza çıkan arama çubuğuna ENKI yazarak sembolü görüntüleyebileceğiniz gibi, ENKI arama çubuğuna yazmanıza rağmen
çıkmıyorsa lütfen ekranı en aşağıda yer alan “Özel Token Ekle”
butonuna gelene kadar çekin.

EN
You will see the screen on the right. Click where it says “Add
Custom Token”.
TR
Karşınıza sağda yer alan ekran gelecektir. Ekle Özel Token yazan
yere tıklayın.

EN
The first thing you need to do on the “Add Custom Token” page is
to replace your automatically visible Ethereum network with the
Smart Chain network for ENKI to reach you smoothly. Edit your
network as Smart Chain by clicking on the Network section.
TR
Özel Token Ekle sayfasında ilk yapmanız gereken, ENKI’nin size
sorunsuz ulaşması için otomatik olarak gözüken Ethereum ağınızı Smart Chain ağı ile değiştirmektir. Ağ bölümüne tıklayarak
ağınızı Smart Chain olarak düzenleyiniz.

EN
You will encounter two methods to fill the page below.
The first is to enter ENKI’s smart contract address, and the
other method is to read the barcode on our site.

TR
Aşağıda yer alan sayfayı doldurmak için iki yöntem ile karşılaşacaksınız. Birincisi ENKI’ nin akıllı kontrat adresini girmek,
diğer yöntem ise sitemizde ve bu dokümanda yer alan barkodu
okutmak.

EN
When you enter the ENKI smart contract on the screen that appears, other values will be filled in
automatically.
ENKI smart contract address: 0x2A279aAefDFe73B73662C94AfF75d414549c3225
Name : ENKI
Symbol : ENKI
Decimal : 9
https://bscscan.com/token/0x2A279aAefDFe73B73662C94AfF75d414549c3225
TR
Karşımıza çıkan ekrana ENKI akıllı kontratını girdiğinizde diğer değerler otomatik olarak doldurulacaktır.
ENKI akıllı kontrat adresi : 0x2A279aAefDFe73B73662C94AfF75d414549c3225
Ad
: ENKI
Sembol
: ENKI
Ondalık Sayılar : 9
Belirttiğimiz linkten kontrat detaylarını doğrulatabilirsiniz.

https://bscscan.com/token/0x2A279aAefDFe73B73662C94AfF75d414549c3225

EN
You will see the ENKI symbol on the main screen after you click the “Completed” button when the contract
address and other information are released.

TR
Kontrat adresini bulduğunda ve diğer bilgiler çıktığında “done” butonuna bastıktan sonra ana ekranda ENKI
sembolünü de görüyor olacaksınız.

EN
As a result of completing all transactions correctly, ENKI should appear in your wallet as
below.
TR
Tüm işlemleri doğru bir şekilde tamamlamanız neticesinde, ENKI cüzdanınızda aşağıda yer
alacak şekilde gözükmelidir.

