LEOcoin3 ja Atomic Wallet
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Atomic Wallet on universaali monen valuutan lompakko, jonka avulla voit tallentaa ja hallinnoida yli
300 kryptovaluuttaa, ja uusia kryptovaluuttoja lisätään kaiken aikaa. Voit käyttää sitä Ethereum- ja
LEOcoin3 ERC20 -polettiesi säilytykseen.
Atomic Wallet on täysin turvallinen, kunhan noudatat lompakon käyttöön liittyviä turvaohjeita. Se on
avoimen lähdekoodin lompakko, joten voit itse tarkistaa koodin varmistaaksesi, että siinä ei ole vikoja
tai muita haavoittuvaisuuksia. Jos koodit eivät ole sinulle tuttuja, voit joka tapauksessa luottaa siihen,
että käyttäjäyhteisö on tarkistanut koodin varmistaakseen, että se on puhdas eikä sisällä
turvallisuuspuutteita.
Kriittiset tiedot tallennetaan ainoastaan paikallisesti omalle laitteelle. Sinun on kuitenkin
varmistettava, että omassa laitteessasi ei ole haittaohjelmia tai viruksia ja että se ei muodosta yhteyttä
internetiin suojaamattoman langattoman verkon välityksellä. Internetyhteydet merkitsevät aina riskiä
kryptovaluuttojen tapauksessa, mutta turvallisuus paranee, kun käytät suojattua yhteyttä.
Turvallisuus on myös sinun vastuullasi. Pidä aina varmuuskopiolauseesi varmassa suojassa. Jos joku
pääsee käsiksi varmuuskopiolauseeseesi, hän voi luoda lompakkosi uudelleen ja anastaa varasi.
Varmuuskopiolauseen suojaaminen ja salaaminen on aivan yhtä tärkeää kuin salasanankin
suojaaminen ja salaaminen.
Monet kirjoittavat lauseen käsin paperille ja lukitsevat sen sitten turvalliseen säilöön, kuten pankin
talletuslokeroon tai kassakaappiin. Turvallisuuden takaamiseksi suosittelemme, että teet vähintään
kolme kopiota ja säilytät jokaista erikseen turvallisessa paikassa. Näin voit olla varma, että voit saada
lompakkosi takaisin, jos tietokoneellesi tapahtuu jotakin odottamatonta.
Vastuuvapauslauseke: Atomic Walletin käyttö on ainoastaan suositus. Noudata asianmukaista
huolellisuutta, kun valitset haluamasi Ethereum-lompakon. Sen on lisäksi käsiteltävä ERC20-poletteja,
jotta voit lähettää ja vastaanottaa uusia ERC20 LEOcoin3 -poletteja. Käy tutustumassa lompakkoja
koskeviin lisävinkkeihin osoitteessa https://tokenmarket.net/what-is/ethereum-token-wallets. LEO ei
ole vastuussa mistään menetyksistä tai ongelmista, joita kolmannen osapuolen ohjelmiston käytön
yhteydessä voi syntyä. Tällaisia ovat esimerkiksi kryptovaluuttalompakot tai muut vastaavat palvelut.
Suosittelemme lisäksi, että käytät virallista Ethereum-lompakkoasi kaikkia Ethereum- tai ERC20polettitransaktioitasi varten. Lisätietoja löytyy osoitteesta https://www.ethereum.org/.
1. Voit ladata Atomic Walletin osoitteesta https://atomicwallet.io/downloads.

Seuraava opas perustuu asennukseen Windows-laitteeseen. Voit kuitenkin asentaa lompakon
moniin laitteisiin ja käyttää silti samaa lompakkoa. Riittää, että asetat 12 sanan
varmuuskopiolauseen jokaiseen. Lompakkoa koskevaa lisätietoa ja tukea löytyy viralliselta
verkkosivustolta osoitteesta https://atomicwallet.io/.
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2. Voit myös katsoa tämän lyhyen videon, jossa näytetään, mitä tämän oppaan loppuosassa
kerrotaan.
https://youtu.be/11XYcQqCmmY

3. Kun perustat lompakon ensimmäistä kertaa, klikkaa kohtaa UUSI LOMPAKKO.
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4. Luo sitten lompakon salasana. Ole tarkkana ja luo vahva salasana. Suosittelemme, että
luomasi salasana on vähintään 8 merkkiä pitkä ja että se sisältää sekä isoja että pieniä
kirjaimia, numeroita ja symboleja. TÄRKEÄÄ: Muista säilyttää salasanasi turvassa, sillä ilman
sitä menetät kaikki varasi (kolikot ja poletit), jotka liittyvät kyseiseen lompakkoon.
Suosittelemme lisäksi, että salasanasi asetuksen jälkeen poistut lompakosta, avaat sen sitten
uudelleen ja tarkistat, voitko kirjautua sisään, ennen kuin lisäät sille varoja.
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5. Seuraavaksi sinun on kirjoitettava muistiin 12 sanan varmuuskopiolause. Tämä on tärkeää,
sillä sen avulla voit palauttaa lompakkosi milloin haluat toisella järjestelmällä (esim. Windows,
MAC, Android).

Tämän esimerkin 12 sanan varmuuskopiolause sisältää seuraavat sanat:
1)
hyödyllinen
7)
uni
2)
maksimaalinen
8)
epäilys
3)
hohto
9)
pommi
4)
kulma
10)
laulu
5)
tyttö
11)
käsi
6)
huhtikuu
12)
romanssi

(ÄLÄ käytä yllä mainittua 12 sanan varmuuskopiolausetta, sillä se oli vain esimerkki.)
Sinun on tallennettava 12 sanan varmuuskopiolause turvallisesti tismalleen samassa järjestyksessä
kuin missä se näkyy näytöllä.
Tärkeää: Voit käyttää 12 sanan varmuuskopiolausettasi asentaaksesi Atomic Walletin muille laitteille,
kuten Android-puhelimelle, ja päästä silti käyttämään samoja osoitteita ja varoja. Se tarkoittaa, että
näet kaikissa tällä tavalla liitetyissä Atomic Walleteissa samat Ethereumit ja LEOcoinit ja pääset
käyttämään niitä, minkä lisäksi näet myös kaikki muut haluamasi kolikot/poletit.
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6. Seuraavaksi voit päättää, haluatko ottaa lokien keräyksen käyttöön. Tämä on täysin sinun
päätettävissäsi, eikä se vaikuta lompakkosi toimintaan.

Kun klikkaat kohtaa ALOITA LOMPAKKOSI KÄYTTÖ, lompakkosi on jo käyttövalmis.

7. Nyt vasemmalla näkyy valikko ja oikealla luettelo kolikoista/poleteista.

Voit lisätä LEOcoinin seuraavasti:
a) Klikkaa ensiksi ylhäällä oikealla olevaa Lisää poletti -painiketta.
b) Lisää sitten LEOcoin3 -yhteysosoite 0xf97b5d65Da6b0468b90D531ddae2a69843e6797d (tätä
osoitetta EI tule käyttää transaktioihin vaan ainoastaan poletin lisäämiseksi ominaisuutta tukeviin
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lompakoihin.). Kaikki muut tiedot (koko nimi, lyhytnimi ja desimaalin tarkkuus) päivitetään

automaattisesti.
c) Kun näet LEOcoinin tiedot näytössä, klikkaa alaosassa olevaa Lisää poletti -painiketta.
d) Lompakkoosi lisätään LEOcoin ERC20 -poletti. Voit nyt lähettää, tallentaa tai vastaanottaa
LEOcoin-poletteja Atomic Walletin avulla.

8. Löydät Ethereum-osoitteesi (tai minkä tahansa muun sinulle kuuluvan kolikon/poletin osoitteen
Atomic Walletissa) joko selaamalla pääikkunan alaosaan tai klikkaamalla oikeassa alareunassa olevaa
asetukset-painiketta. Tällöin voit päättää, mitkä kolikot/poletit näkyvät pääikkunassa.
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9. Voit halutessasi poistaa kaikki klikkaamalla Poista kaikki ja lisätä sitten vain sinua kiinnostavat kohdat.
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10. Voit esimerkiksi poistaa kaikki ja jättää aluksi vain ETH:n aktiiviseksi ennen kuin saat ensimmäiset
LEOcoinisi. Tällä tavalla voit nähdä Ethereum-osoitteesi, kun klikkaat kohtaa KÄYTÄ.

Tämä on Ethereum-osoitteesi. Voit käyttää osoitetta, kun yrität päivittää LEOcoinisi uuteen ERC20
LEOcoin3 -polettiin osoitteessa https://upgrade2erc20.leocoin.org/.
Ethereum-osoitteessasi on oltava jonkin verran Ethereumeja (ETH), jotta se voi tehdä LEOcoin ERC20
-poletin transaktiot (jopa alle 0,01 ETH:ta riittää aluksi). Lyhyesti sanottuna Ethereum-osoitteessasi on
oltava jonkin verran "polttoainetta" (gas). Voit lukea lisää Ethereumin "polttoaineesta" täältä
https://kb.myetherwallet.com/gas/what-is-gas-ethereum.html.
Tarkistaaksesi Ethereum-osoitteesi vastaanottamat poletit sinun on avattava sivu
https://etherscan.io/address/YourEthereumAddress#tokentxns
ja
vaihdettava
kohtaan
YourEthereumAddress oma Ethereum-osoitteesi.

