LEOcoin privat chatt (PoS)
plånbok V3
Hur man gör Back up &
återställer MAC OS plånbok

Back up LEOcoin plånbok:
1. Gå till top menyn och klicka på Back up och välj sedan Back up plånbok

Välj vart (vilken folder) som du vill spara din plånboksfil till och välj namn. Till
exempel, du kanske vill spara den i dina DOKUMENT och kalla den
’MyLEOcoinWallet.dat’.
2. Nu har du en ny fil (MyLEOcoinWallet.dat) sparad på din MAC, och denna
innehåller alla nycklar och nödvändiga data i din plånbok. Var uppmärksam
på att säkra den här filen eftersom det skulle kunna resultera i fullständig
förlust av dina pengar om något händer med din nuvarande plånbok eller
MAC.
Vi rekommenderar starkt att du förvarar en kopia av den här filen på en
extern plats, t.ex. en USB-minne eller en extern hårddisk, av säkerhetsskäl.
Om du har krypterat din plånbok innan säkerhetskopieringen, behövs också
det lösenord som används om du vill använda (återställ) din BACKUP plånbok
så var god kontrollera att du har det lösenord som används för att kryptera
din plånbok och förvara det säkert.

Återställ LEOcoin plånboksfil:
LEOcoin plånboken har ingen inbyggd funktion för att återställa en säkerhetskopia
av din plånbok.
För att göra det, bör följande åtgärder kompletteras med yttersta försiktighet:
1. Din LEOcoin plånbok ska inte vara igång så se till att du stänger av den.
Högerklicka på dockningsikonen och välj Avsluta.

2. Öppna finder

3. Håll ner ALT-tangenten och klicka på GÅ i toppmenyn. Detta visar
Biblioteket på rullgardinsmenyn.
Du kan klicka på Bibliotek för att öppna mappen support och hitta mappen
LEOcoin3.

4. Klicka på LEOcoin3 mappen. Följande filer och mappar bör finnas i den mappen.

5. På ‘wallet.dat’ högerklicka och välj kopiera”wallet.dat”

6. I samma mapp eller någon annastans, välj klistra in för att skapa en kopia av
den nuvarande wallet.dat filen för säkerhetsskäl och spara filen (om samma
mapp används, kommer namnet att bli ’wallet.dat.copy’).

7. TA NU BORT filen ´wallet.dat’ (i foldern LEOcoin3). Högerklicka på den och välj
flytta till skräpkorgen.

8. Nu kan du kopiera plånboksfilen som du sparade när du skapade BACK UP
WALLET (ex. MyLEOcoinWalelt.dat) från mappen eller den enhet du använde
när du sparade den (USB sticka, extern hårddisk, etc.) till LEOcoin3 mappen.

9. Till sist måste du byta namn på ‘MyLEOcoinWallet.dat filen till ‘wallet.dat för
att din LEOcoin mjukvara för att använda din sparade kopia av plånboken.
Högerklicka på den och välj byt namn.

10.Du har precis ÅTERSTÄLLT Wallet-filen du gjorde en BACKUP på tidigare. Du
kommer märka att Wallet-filen du ersatte, finns fortfarande i den mappen
med namn 'plånbok - Copy.dat'. Vi föreslår att du lämnar den filen där om
den skulle behövas i framtiden.
Du kan nu starta din LEOcoin plånboks mjukvara. Se till att alltid vänta på att
den ska synkroniseras helt för att få en korrekt sammanställning av dina totala
LEOcoins.

