Tutorial Uptick NFT – Como resgatar sua
lembrancinha.
Breve Introdução

O Uptick NFT é o primeiro mercado NFT móvel descentralizado do mundo, agora com
versão web. Compre, venda e crie suas próprias NFTs com segurança e conveniência.
Alimentado pela infraestrutura NFT de nível empresarial da Uptick Network.
Como participante ativo no espaço global de blockchain, a equipe da Uptick Network
iniciou sua jornada no espaço NFT em 2018 e vem fazendo progressos constantes
nos últimos anos.

1 - Instalação da carteira

Para comprar ou ganhar NFTs, a primeira coisa que você precisa fazer é criar uma
carteira.
Keplr é a carteira de escolha para o ecossistema Uptick Network ao usar a versão
web.
E como se interage com os vários blockchains diferentes (IRISnet neste caso) e onde
você pode enviar e receber ativos com segurança. A primeira coisa que você precisa
fazer é instalar a carteira. Isso é uma coisa super fácil de fazer, porque é apenas uma
extensão para Chrome/Firefox. etc
Link para instalar a carteira Keplr:
https://chrome.google.com/webstore/detail/keplr/dmkamcknogkgcdfhhbddcghachkejea
p?utm_source=chrome-ntp-icon

Clique em “Usar no Chrome”, como na imagem abaixo:

Uma vez instalado, clique no ícone 'Quebra-cabeça' no canto superior direito da tela,
que exibirá suas extensões instaladas:

A partir daqui você pode pressionar o ícone 'Pin' ao lado do logotipo do Keplr, que 'Pin'
a extensão na janela do seu navegador para facilitar o acesso:

Agora clique no logotipo ‘Keplr’ fixado:

Isso o levará à página a seguir, onde agora você pode começar a configurar sua
carteira Keplr!

Escolha 'Criar nova conta' ou “Create new account”:

O próximo passo é muito importante. Anote sua frase semente mnemonic e certifiquese de armazená-la em um local seguro (offline):

Se você perder essa frase inicial, perderá seus fundos. Tenha muito cuidado.

Escolha um nome de conta e prossiga para a próxima página onde você será
solicitado a (na ordem em que as anotou) inserir sua frase inicial e confirmar se está
correta.
Clique em 'Cadastrar'

Agora que você instalou com sucesso o Keplr e fez backup de sua frase inicial, o
passo final é mudar a rede para ‘IRISnet’.
Pressione o ícone ‘Keplr’ fixado mais uma vez e escolha ‘IRISnet’ no menu suspenso.

Certifique-se de estar conectado ao ‘IRISnet’ o endereço destacado em vermelho logo
abaixo é o endereço da sua carteira para a Rede IRIS e você pode usá-lo para enviar
fundos para si mesmo ou para outras pessoas. Existem muitas maneiras de adquirir
$IRIS, em exchange como Binance.com caso necessário.

Depois de instalar o Keplr com sucesso, você está pronto para começar a explorar a
plataforma e resgatar seu primeiro NFT na versão web do Uptick.

2. Como resgatar a lembrança do casamento

Acesse o site: UptickNFT.com

Quando estiver no site, basta pressionar o botão 'Conectar carteira' ou ‘Connect
Wallet’ no canto superior direito para conectar sua carteira, digitar sua senha e pronto.

Após conectar sua carteira Keplr com sucesso, certifique-se de que IRISnet esteja
selecionado na lista de redes pressionando o menu suspenso e selecionando
‘IRISnet’:

Após conectado é necessário entrar na página dos noivos:
https://web.upticknft.com/#/otherpage?did=iaa1xs4vj9cjryc8zmzygkwxmxjvnzpqznc8xd
d67r

Já na página clique no NFT correspondente onde está a seta na figura abaixo:

A página do NFT será aberta. Agora clique em “Claim”.

Depois de pressionar 'Claim', uma janela pop-up do Keplr aparecerá, verifique os
detalhes e pressione 'Aprovar'.
Uma janela pop-up à direita da tela aparecerá indicando sua requisição bem-sucedida.

Parabéns, você acabou de ter seu primeiro NFT no Uptick NFT Marketplace!

Para visualizar seus NFTs, navegue até 'Meu perfil' no menu suspenso superior
direito:

Isso o levará à sua página 'Coleção', onde você pode navegar por todas as NFTs que
coletou!

