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Activation instructions
Before activation, be sure to examine your
coins for any traces of tampering. The image on
the right shows a picture of a partially opened
coin. Notice the honeycomb-shaped marks on
the right side of the coin? If you witness any of
these markings, there is a chance the coin may
have been compromised.

Denarium Database
Check the serial number of each coin, and
make sure the serial number on the coin is
the same as on the activation page. The serial
numbers always start with a letter E, L or A.

The Denarium Database (denarium.com/
database) allows you to explore the status and
find the bitcoin address of every Denarium
Bitcoin ever produced. You can search coins
with a serial number or with the eight first bits,
located in the hologram window.

You can leave us feedback or suggestions on
the activation page for improvement.

With a Bitcoin address, it is possible to view the
balance of a specific coin, and you need it to add
funds to your coin.

After you have verified all of the coins, complete
the activation by pressing the 'Submit' button.
If you have ordered L-series coins, we will fund
them with bitcoins after the activation within
24 hours.

Do not remove the hologram yourself, unless

you want to spend the bitcoins.

GOOD

Adding funds to your coin
You can easily add more bitcoins to your coin, just
like any other bitcoin wallet.

DAMAGED
After checking the coins for possible tampering,
head to denarium.com/activate to start the
activation process. Fill in the activation code
received by email and the shipment code
from this manual.
The page will display your coins. Please select
the right status for each coin. If any of the
coins were damaged or missing, click on the
corresponding buttons. We will contact you as
soon as possible and will not proceed to fund
the coins with a status damaged or missing.
If there are no signs of tampering, and the
hologram is intact, select the 'good' status.

Shipment code

Simply find the Bitcoin address of your coin, either
from the provided mini address card, by scanning
the QR code, from the activation page or Denarium
Database, and send the desired amount of bitcoins
using a wallet of your choice.
You can also buy bitcoins directly to your coin from
any Bitcoin exchange.
Always make sure the bitcoin addresses correspond
and make an extra check. See if the first eight
characters of your bitcoin address are the same as
the ones located in the hologram window.

Did you know?
That your bitcoin address, also
known as a public address, is for
receiving and storing personal
bitcoin? It is the equivalent of a
bank account number.
Your private key, on the other
hand, you can compare with
your online banking credentials.
You need your private key to be
able to transfer your bitcoin out
from your public address, so take
care not to share it with others.

Spending your coin
Bitcoins are securely stored within the
Denarium coin. To spend the bitcoins within
you need to transfer them from the coin to a
Bitcoin wallet. The transfer is made by opening
the hologram sticker and importing the private
key underneath to the wallet of your choice.
Please note that an opened hologram sticker
implies that the coin has been spent. The
hologram sticker cannot be put back after
opening so it should not be removed without
the intent to spend the bitcoins.

SUOMI

Private key!
Do Not
Share!

1. Open the hologram.
2. The private key (which gives the rights to
spend the bitcoins within) is shown in two
formats: as a QR-code and as plain text.
3. Scan the QR-code with Bitcoin wallet
software (such as Mycelium for android, and
Breadwallet for iOS), or type the private key
if you cannot scan the QR-code.

More info at
denarium.com/spend

K ÄY T TÖ O H J E

Frequently asked questions
Where is my email activation code?
The code is same for all future orders made by the same email. If you have lost yours, you can
request a new one.
I ordered a loaded coin. What is the exchange rate?
The exchange rate is from the moment you made the order. Please check your email what you
have paid for the BTC amount.
How much can I store in a Denarium coin?
You can store as much as you want and you can make multiple transactions to one coin.
Check for denarium.com/database for coin's Bitcoin address and transaction history.

Ohjeet aktivointiin

Denarium Database

Ennen aktivointia tarkista, että kolikossa
ei ole jälkiä peukaloinnista. Merkkejä
tälläisestä voivat olla, että pakkausta tai
kolikkoa on rikottu tai sitä on avattu.

Tarkista jokaisen kolikon sarjanumero ja
vahvista ne aktivointisivullamme.
Kun olet vahvistanut kaikki kolikkosi, voit
suorittaa aktivoinnin loppuun. Jos tilasit L-sarjan kolikoita, siirrämme bitcoinit
Jos huomaat kolikossa tai pakkauksessa niihin noin 24:n tunnin sisällä aktivoinmerkkejä mahdollisesta peukaloinnista, nista.
merkkaa se vahingoittuneeksi, niin
otamme sinuun yhteyttä pikimmiten.
Voit antaa meille ideoita ja palautetta
aktivointisivullamme, jotta voimme
parantaa palveluamme.

Denarium tietokanta (denarium.com/database)
antaa sinulle mahdollisuuden tutkia jokaisen
koskaan valmistamamme Denarium-kolikon
tietoja. Voit etsiä kolikoita sarjanumerolla tai
hologrammi-ikkunan ensimmäisillä biteillä.
Bitcoin-osoitteella on mahdollista tarkastaa
jokaisen kolikon saldo. Lisätäksesi kolikkosi
saldoa, tarvitset bitcoin-osoitteen.

Saldon lataaminen
kolikkoon

HYVÄ

Saldon lataaminen kolikkoosi on yhtä helppoa
kuin muihinkin Bitcoin-lompakoihin.

Lähetyskoodi

HUONO
Tarkistuksen jälkeen suuntaa verkkosivuillemme denarium.com/activate aloittaaksesi aktivointiprosessin. Täytä kenttä
aktivointikoodilla, jonka olet saanut
sähköpostiisi ja lähetyskoodilla, joka
löytyy tästä manuaalista. Jos kolikkosi
on vahingoittunut, kolikkoa on peukaloitu tai se on hävinnyt, niin valitse sille
oikea status. Emme siirrä rahoja kolikoihin, joiden status on vahingoittunut tai
hävinnyt. Näissä tapauksissa olemme
sinuun yhteydessä mahdollisimman
pian.

Etsi kolikkosi Bitcoin-osoite kortista, joka
sinulle on lähetetty tai vaihtoehtoisesti
Denariumin tietokannasta ja lähetä kolikkoon
Bitcoineja haluamastasi Bitcoin-lompakosta.
Voit myös ostaa Bitcoineja suoraan kolikkoosi
ilman rajoitteita.
Tarkista kahdeksan ensimmäistä merkkiä
ennen kuin lähetät Bitcoineja kolikkoosi.

Tiesitkö?
Bitcoin-osoite, jota kutsutaan
myös julkiseksi osoitteeksi, on
tarkoitettu bitcoinien vastaanottamiseen. Se on käytännössä
sama kuin pankkitilinumero.
Privaatti avain on verrattavissa
salasanaan. Sitä tarvitaan kun
haluat siirtää bitcoineja lompakostasi, eli Bitcoin osoitteesta.
Kannattaa siis pitää huoli, ettet
jaa sitä muille henkilöille.

Lunastaaksesi kolikkosi:
Bitcoinit ovat turvallisesti tallessa Denariumkolikossa. Jotta voit käyttää lataamiasi varoja,
sinun pitää siirtää privaatti avain kolikosta
Bitcoin-lompakkoon. Siirto tehdään irrottamalla
hologrammitarra kolikosta ja sen jälkeen
syöttämällä privaatti avain Bitcoin-lompakolle.
Muistathan, että avattu hologrammi kertoo
kolikon käytetystä saldosta. Hologrammia ei
voi laittaa takaisin irrottamisen jälkeen, joten
ethän avaa hologrammia jos et ole aikeissa
käyttää sen saldoa.

Privaatti avain!
Älä jaa!

1. Avaa hologrammi
2. Privaatti avain (privaatti avaimen avulla
voit käyttää kolikkoon ladattuja varoja) on
kahdessa eri formaatissa; QR-koodina ja
tekstimuotoisena.
3. Skannaa QR-koodi Bitcoin-lompakko
ohjelmalla (esimerkiksi Mycelium Androidille
ja Breadwallet iOS:lle), tai kirjoita
privaattiavain, jos et voi skannata QR-koodia.

Lisää tietoa osoitteessa
denarium.com/spend

Usein kysyttyjä kysymyksiä
Missä sähköposti-aktivointikoodini on?
Jokaisella sähköpostillaosoitteella on sama koodi myös tulevaisuudessa tehtävissä tilauksissa.
Jos olet hukannut koodin, voit pyytää meiltä uuden.
Ostin ladatun kolikon. Mikä sen vaihtokurssi on?
Kolikkosi vaihtokurssi on sama, kuin ostohetkellä. Voit tarkistaa sähköpostistasi paljonko olet
maksanut kolikosta ja bitcoin-määrästä. Tästä voit laskea vaihtokurssin.
Esim. 19,90 € kolikko + 0,5 BTC lataus hintaan 3500 € tekee 7000 EUR / BTC.
Kuinka paljon Bitcoineja voin ladata kolikkooni?
Voit ladata kolikkoosi niin paljon valuuttaa kuin haluat ja voit myös tehdä useita siirtoja
yhteen kolikkoon. Osoitteessa Denarium.com/database näet kolikon osoitteen ja transaktiohistorian.

