
HUNGARIAN VIZSLA INU
& HOTBIT STAKE



HUN: HOTBIT ALKALMAZÁS MEGNYITÁSA
ENG: OPEN HOTBIT APPLICATION

HUN: Hotbit alkalmazás megnyitása, majd 

jobb alul a Fund kiválasztása.

ENG: Open the Hotbit app and then select 

Fund at the bottom right.



HUN: HVI KIVÁLASZTÁSA
ENG: OPEN HVI TOKEN

HUN: A tárcánkban látható az elérhető 

Hungarian Vizsla Inu Token mennyisége, a 

névre kattintva megnyitjuk a HVI-t.

ENG: You can see the quantity of the available 

Hungarian Vizsla Inu Token in our portfolio, we 

click on the name to open the HVI.



HUN: RÉSZLETEK
ENG: DETAILS

HUN: A oldalon láthatjuk a kereskedési párokat 

HVI/nUSD, illetve az elérhető lekötési 

lehetőségeket. Amennyiben nem látható a lekötés, 

akkor aktuálisan nincs erre lehetőség. Detail-re 

kattintva haladunk tovább.

ENG: On the page you can see the trading pairs 

HVI/nUSD and the available staking options. If 

staking is not visible, it is not currently possible. 

Click on a detail to proceed.



HUN: LEKÖTÉS
ENG: PURCHASE

HUN: A befektetési alszámlára kell áthelyezni a 

lekötésre szánt HVI mennyiséget. A képen látható, 

hogy jelenleg a számla üres. Transfer gombal

tudjuk áthelyezni a kereskedési számláról.

ENG: The amount of HVI to be staked must be 

transferred to the investment sub-account. The 

picture shows that the account is currently empty. 

You can transfer from the trading account with the 

transfer button.



HUN: VÁLTÁS TÁRCÁK KÖZÖTT
ENG: TRANSFER ACCOUNTS

HUN: Trading Accountról át kell helyezni az 

Investments Accountra a lekötésre szánt 

mennyiséget. Transfer Amount alatt kell 

megadni, majd Confirm-el jóváhagyni.

ENG: The amount to be staked must be 

transferred from the Trading Account to the 

Investments Account. Must be entered under 

Transfer Amount and then confirmed with 

Confirm.



HUN: LEKÖTÉS
ENG: PURCHASE

HUN: Mostmár látható a leköthető HVI 

mennyisége, alatta be kell írni, hogy mostani 

lekötésben mennyit szeretnénk, majd a 

Purchase Now gombra kattintva jóváhagyjuk.

ENG: You can now see the amount of HVI that 

can be staked, below it you have to enter how 

much you want in the current commitment and 

then confirm it by clicking on the Purchase Now 

button.



HUN: SIKERES LEKÖTÉS
ENG: PURCHASE SUCCESS

HUN: Purchase success, azaz a tranzakció sikeres. A 

lekötések időszakosan elérhetőek, van minimális és 

maximálisan leköthető mennyiség is. Nem azonnal jelenik 

meg a lekötés, ezért nem kell aggódni, van hogy napok 

múlva látszik csak, de az összeg már bekerült.

ENG: Purchase success. The bookings are available 

periodically, there is a minimum and a maximum amount 

that can be staked. The commitment doesn’t show up right 

away, so you don’t have to worry, you have to see it just 

days later, but the amount has already been included.



HUNGARIAN VIZSLA INU
YOUR LOYAL FRIEND IN CRYPTO


