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GIỚI THIỆU VỀ VÍ MEW (MyEtherWallet)
Ví gốc của Ethereum
MyEtherWallet (bạn bè của chúng tôi gọi chúng tôi là MEW) là
giao diện miễn phí, phía khách hàng giúp bạn tương tác với
chuỗi khối Ethereum. Nền tảng nguồn mở dễ sử dụng của
chúng tôi cho phép bạn tạo ví, tương tác với các hợp đồng
thông minh và hơn thế nữa.

Giới thiệu về MEW
MyEtherWallet - làm ơn, hãy gọi cho chúng là MEW - đặt
blockchain Ethereum trong tầm tay bạn. Chúng tôi là một
nhóm những người đam mê tiền điện tử dành riêng để mang
đến cho bạn cách an toàn nhất, trực quan nhất và chúng tôi
dám nói cách tốt nhất để quản lý mã thông báo ETH và ERC20 của bạn. Chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ và chúng tôi
không bao giờ cho đi ETH. Chúc mừng!

Bắt đầu với MEW
Chào mừng đến với MEW
Xin vui lòng dành một chút thời
gian để đọc qua phần giới thiệu
ngắn này. Nó rất quan trọng đối
với an ninh của chính bạn mà bạn
hiểu những cảnh báo này. Bỏ qua
bước này sẽ làm tăng đáng kể khả
năng tiền của bạn bị mất hoặc bị
đánh cắp, trong trường hợp đó,
chúng tôi đã thắng được có thể
giúp bạn. Bỏ qua rủi ro của riêng bạn.

LEOcoin3 & MEW (MyEtherWallet)

MyEtherWallet là gì?
MyEtherWallet (MEW) là giao diện miễn phí, nguồn mở. MEW cho phép bạn
tương tác trực tiếp với blockchain, trong khi bạn vẫn có toàn quyền kiểm
soát các khóa và tiền của mình.
Hãy suy nghĩ về điều này một cách cẩn thận. BẠN là người kiểm soát. MEW
không phải là một ngân hàng hoặc trao đổi. Chúng tôi không giữ chìa khóa,
tiền của bạn hoặc thông tin của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi không
thể truy cập tài khoản, khôi phục khóa, đặt lại mật khẩu hoặc đảo ngược giao
dịch.
CẢNH BÁO: Bạn và chỉ bạn có trách nhiệm bảo mật.

Tiền của tôi được lưu trữ ở đâu?
Mã thông báo và tiền của bạn không có trên MyEtherWallet. Giống như chúng không có trên ví phần
cứng của bạn, trên MetaMask hoặc trên các blockchain. Tất cả các quỹ là trên chính blockchain. Điều
này có nghĩa là chúng tôi không kiểm soát chúng. Chúng tôi là một ô cửa cho phép bạn tương tác với
blockchain một cách thuận tiện.
CẢNH BÁO: MyEtherWallet không kiểm soát tiền của bạn. Bạn là người kiểm soát!

Nếu tôi mất chìa khóa hoặc mật khẩu thì sao?
Chúng tôi không thể khôi phục thông tin của bạn cho bạn. Nếu bạn mất thông tin của mình, nó sẽ
KHÔNG BAO GIỜ. MEW không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào. Sau khi bạn nhận được chìa khóa của mình
và thiết lập mật khẩu, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn:
Viết thông tin và mật khẩu của bạn xuống. Giữ chúng an toàn.
Không lưu trữ thông tin và mật khẩu của bạn trên máy tính hoặc điện thoại
Cảnh báo: Chúng tôi không thể khôi phục thông tin hoặc đặt lại mật khẩu của bạn

Tất cả điều này nghe có vẻ phức tạp. Ưu điểm là gì?
Mục đích của tiền điện tử là cho phép mọi người quản lý tiền của họ một cách ẩn danh và an toàn,
từ bất kỳ vị trí nào, mà không cần dựa vào bên thứ ba.
Trên blockchain, tài sản kỹ thuật số của bạn không được kiểm soát bởi bất kỳ ngân hàng hoặc chính
phủ nào. Bạn là người duy nhất có quyền truy cập vào tiền của mình và bạn có thể ngay lập tức chuyển
chúng sang bất kỳ địa chỉ nào khác trên blockchain mà không phụ thuộc vào ủy quyền, quyền hoặc
giới hạn.
Địa chỉ công khai và khóa riêng của bạn là những thông tin duy nhất bạn cần để giữ và quản lý tiền của
mình từ bất cứ đâu trên thế giới.

LEOcoin3 & MEW (MyEtherWallet)

Cách nhận ví mới
MyEtherWallet (MEW) cung cấp ba cách để tạo ví ETH mới.
Trong số ba cách này, chúng tôi khuyên bạn nên tạo ví của bạn bằng ứng dụng điện thoại thông minh
của chúng tôi, MEWconnect. Đây là tùy chọn tốt nhất để bảo mật và bảo mật thông tin của bạn.
.

Để tìm hiểu thêm về cách tạo ví của bạn với MEWconnect, bấm vào đây.
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Hướng dẫn sử dụng MEWconnect (Tìm trực tuyến tại đây)
1. Tạo ví
Bước 1. Mở ứng dụng MEWconnect của bạn.
Bước 2. Nhấp vào Tạo Tạo Ví mới.
Bước 3. Chọn một mật khẩu mạnh.
Bước này rất quan trọng. Hãy chắc chắn rằng bạn chọn
một mật khẩu không dễ đoán, nhưng cũng viết nó bằng
bút và giấy. Chỉ có một cách khác để truy cập vào ví của
bạn và chúng tôi sẽ sớm đến đó.
Bước 4. Nhập lại.
Bước 5. Nhấp vào Bắt đầu bằng cách sử dụng
MEWconnect.
Bạn đã hoàn tất! Bạn sẽ được đưa đến một màn hình
hiển thị địa chỉ ví mới của bạn được hỗ trợ bởi một mã
màu duy nhất. Trên màn hình này, bạn sẽ tìm thấy tất cả
các mã thông báo ETH và ERC20 của bạn. Ngoài ra còn
có một nút Share Chia sẻ bên cạnh địa chỉ của bạn, trong
trường hợp bạn muốn gửi nó cho ai đó.
2. Sao lưu nó
Bước 1. Chọn “Sao lưu” trên trang chủ ví của bạn.
Bước 2. Nhấp vào Sao lưu ngay bây giờ.
Bước 3. Chuẩn bị sẵn bút và giấy. Sau đó nhấn ‘Bắt đầu’.
Bước 4. Nhập mật khẩu của bạn để xác minh bạn là bạn.
Bước 5. VIẾT XUỐNG TỪ KHAI THÁC CỦA BẠN.
Đây là thông tin quan trọng nhất về ví của bạn. 24 từ này
sẽ quyết định tương lai của các quỹ của bạn. Đừng để mất
chúng, hãy viết chúng ra!
Bước 6. Vượt qua bài kiểm tra hạt giống.
Bạn đã hoàn tất! Tất cả được sao lưu và sẵn sàng kết nối
với MEW
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Kết nối với MEW
Bước 1. Mở khóa ví của bạn trên Ứng dụng MEWconnect.
Bước 2. Tìm một máy tính để bàn. Đi đến trang web MyEtherWallet.
Kiểm tra chứng nhận SSL có ghi rõ ‘MyEtherWallet Inc [US], trong URL. Chúng tôi khuyên dùng trình
duyệt Google Chrome.
Bước 3. Nhấp vào đăng nhập My Wallet

Bước 4. Nhấp vào ‘MEW Connect’, như là phương thức truy cập.

Bước 5. Trên ứng dụng, nhấp vào ‘Quét để kết nối’.
Bước 6. Bây giờ sử dụng MEWconnect để quét mã QR.
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Bạn đã hoàn tất! Bây giờ bạn có thể sử dụng giao diện của chúng tôi như bình thường, với ứng dụng
MEWconnect làm phương thức truy cập chính của bạn. Xin chúc mừng!
Bạn có thể sử dụng địa chỉ Ethereum của mình (tương tự cũng có trong Ứng dụng MEWconnect của
bạn) để nhận mã thông báo ERC20 như LEOcoin mới.
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Các Video hướng dẫn
Đây là loạt thông tin của chúng tôi dành riêng để hiển thị cho người dùng tất cả các hoạt động của ứng
dụng điện thoại thông minh MEWconnect của chúng tôi tại đây.

Hai tùy chọn khác mà chúng tôi cung cấp là theo tệp Keystore / JSON và Cụm từ ghi nhớ. Đây không
phải là những cách được đề xuất để tạo và truy cập vào ví của bạn
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1. Theo tệp kho khóa
KHÔNG ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH
Đây không phải là một cách được đề nghị để truy cập vào ví của bạn. Do tính nhạy cảm của thông tin
liên quan, các tùy chọn này chỉ được sử dụng trong cài đặt ngoại tuyến bởi người dùng có kinh nghiệm.
Đọc thêm về những gì một tệp Keystore / JSON ở đây.

Bước 1. Đi đến http://www.myetherwallet.com/.
Bước 2. Nhấp vào ‘Tạo Ví mới.
Bước 3. Chọn tùy chọn ‘By JSON File’.
Bước 4. Nhập mật khẩu mạnh và viết nó ra giấy.
Chúng tôi không thể khôi phục hoặc đặt lại mật khẩu cho bạn. Hãy viết nó ra!
Bước 5. Tải xuống tệp JSON của bạn, tốt nhất là vào thiết bị USB.
Đừng mở tập tin này. Nó có nghĩa là được sử dụng bởi giao diện của chúng tôi.
Bước 6. Bây giờ là lúc bạn đã hoàn thành và sẵn sàng truy cập vào ví của mình!
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2. Cụm từ ghi nhớ
KHÔNG ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH
Đây không phải là một cách được đề nghị để truy cập vào ví của bạn. Do tính nhạy cảm của thông tin
liên quan, các tùy chọn này chỉ được sử dụng trong cài đặt ngoại tuyến bởi người dùng có kinh
nghiệm.
Đọc thêm về những gì một cụm từ Mnemonic ở đây.

Bước 1. Đi đến http://www.myetherwallet.com/.
Bước 2. Nhấp vào ‘Tạo Ví mới.
Bước 3. Chọn tùy chọn ‘By Mnemonic Phrase’ cụm từ.
Bước 4. Nhập mật khẩu mạnh và viết nó ra giấy.
Chúng tôi không thể khôi phục hoặc đặt lại mật khẩu cho bạn. Hãy viết nó ra!
Bước 5. Chọn cụm từ 12 hoặc 24 từ và VIẾT NÓ XUỐNG!
Không lưu trữ thông tin này trên máy tính của bạn. Nó có nghĩa là được viết ra nhiều lần.
Bước 6. Bây giờ vượt qua một bài kiểm tra nhanh, và bạn đã hoàn thành! Bạn đã sẵn sàng để truy
cập vào ví của bạn.
.
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Câu hỏi thường gặp và trợ giúp thêm
Thông tin thêm về việc sử dụng MEW, có thể được tìm thấy ở đây và đây.

Cách nhận LEOcoin từ MEW.
Để nhận mã thông báo LEOcoin trong ví MEW của bạn, tất cả những gì bạn cần làm là chia sẻ địa chỉ
Ethereum ví MEW của bạn với bất kỳ ai sẽ gửi cho bạn LEOcoin. Bạn có thể sử dụng địa chỉ MEW
Ethereum của mình khi bạn cố nâng cấp LEOcoin của mình lên mã thông báo ERC20 LEOcoin3 mới
bằng cách truy cập https://upgrade2erc20.leocoin.org/.

Lưu ý khi thực hiện giao dịch.
Địa chỉ Ethereum của bạn sẽ cần phải có một số Ethereum (ETH) để có thể thực hiện các giao dịch mã
thông báo LEOcoin ERC20 (chỉ gửi). Thậm chí ít hơn 0,01 ETH sẽ đủ để bắt đầu. Nói tóm lại, bạn cần
một số Gas Gas trực tiếp trong địa chỉ Ethereum của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Ethereum ngay
Gas Gas tại đây https://kb.myetherwallet.com/gas/what-is-gas-ethereum.html. Bạn không cần phải
có bất kỳ ETH nào để nhận LEOcoin, chỉ khi bạn quyết định chuyển mã thông báo LEOcoin từ ví của
bạn sang địa chỉ khác.

Để kiểm tra bất kỳ mã thông báo nào mà địa chỉ Ethereum của bạn đã nhận được, bạn cần mở trang
này
https://etherscan.io/address/
YourEthereumAddress#tokentxns bằng cách thay thế YourEthereumAddress bằng địa chỉ Ethereum
của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Sử dụng ví MEW (MyEtherWallet) chỉ là một đề xuất mà
chúng tôi đưa ra. Vui lòng đảm bảo rằng bạn thực hiện sự chuyên cần của mình trong việc
chọn đúng ví Ethereum mà bạn muốn sử dụng cũng xử lý các mã thông báo ERC20, để có thể
gửi và nhận mã thông báo ERC20 LEOcoin3 mới. LEO không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn
thất hoặc vấn đề nào có thể xảy ra bằng cách sử dụng bất kỳ phần mềm của bên thứ ba nào,
như ví tiền điện tử hoặc dịch vụ tương tự.

