Introdução
1. Para realizar o download de nossa carteira, acesse os links:
 Versão Windows 64:
https://github.com/HTMLCOIN/HTMLCOIN/releases/download/v2.3.0/h
tmlcoin-2.3.0-win64-setup.exe
 Versão Linux 64:
https://github.com/HTMLCOIN/HTMLCOIN/releases/download/v2.3.0/h
tmlcoin-2.3.0-linux64.tar.gz
 MacOSX:
https://github.com/HTMLCOIN/HTMLCOIN/releases/download/v2.3.0/h
tmlcoin-2.3.0-mac.dmg

2. Instale a carteira, execute-a e aguarde a sincronização das
transações na blockchain.
Em um primeiro momento esse processo pode levar de 40 minutos a 2
horas aproximadamente.

3. Concluída a sincronização de todas as transações sua carteira estará
pronta para receber os tokens FCJX.

4. Agora vamos configurá-la para recebê-los.
Em primeiro lugar clique na aba RECEIVE, REQUISITAR
PAGAMENTO e gere um endereço HTML. Esse endereço será utilizado

para recarregarmos algumas HTMLs nele que será a moeda utilizada para
o "GAS" das transações. Ou seja, toda transação de um smart contract
precisa ser minerada pela rede.
Aqui deixaremos algum saldo para que automaticamente possamos
pagar o minerador para validar nossos contratos na rede. Esse valor é
irrisório e qualquer saldo inferior a R$1,00 real em HTMLCoin é suficiente
para milhares de transações. Ao adquirir o FCJX Token nós enviaremos
a vocês o equivalente para cobrir milhares de transações.

5. Agora com este endereço criado, vá até a aba HRC Token. Em
seguida clique em AddToken.

6. No canto superior direito, em Contract Address preencha com esse
número: 40b6b0665a3267bd0e8fd1c8187a23a85397e386
Este é o número que valida o FCJX Token dentro de nossa blockchain.
Ele é uma espécie de assinatura que autentica a veracidade e a existência
dele em nossa rede.
Automaticamente os demais campos serão preenchidos exceto o
Token Address, clique e escolha o endereço gerado no item 5 deste
manual.
Veja nesse exemplo dentro de nosso explorador de blocos, aqui você
pode
auditar
todas
as
transações
efetuadas
com
ele:
http://explorer.htmlcoin.com/token/40b6b0665a3267bd0e8fd1c8187a23a
85397e386

7. Pronto, você verá o FCJX Token instalado e configurado em sua
carteira. A partir de agora você poderá encaminhá-lo às corretoras e
transferir entre carteiras como desejar.

8. Para garantir total segurança de sua carteira, vá em Settings e clique
em Encrypt Wallet - Você irá gerar uma senha única para destravar sua
carteira antes de qualquer informação.
Guarde muito bem essa senha em local onde somente você terá
acesso. Uma vez perdida, não há como recuperar. Lembre-se numa
blockchain descentralizada você é o seu próprio banco. Portanto, guardea muito bem.

9. Após esses passos, vá em RECEIVE e copie a sequência de
números e letras em Address. Envie esta série para o email
justino@fcjparticipacoes.com.br, solicitando a transferência do
token.

Para maiores informações, dúvidas e observações, entre em
contato através do e-mail: mgandra@htmlcoin.team

