LEOcoin Privat chatt (PoS)
plånbok V3
Installations guide för Window PC.

LEOcoin privat chatt (PoS) plånbok V3: installations guide för Windows PC
1. Om du redan tidigare har en LEOcoin plånbok på din dator, gör en backup på din
plånbok innan du uppgraderar till den nya versionen. Klicka på ”Backup” menyn
till vänster om plånboksfönstret och välj ”Backup wallet”.
Välj sedan vart du vill spara din plånboks fil, helst på ett USB minne eller en
annan hårddisk än den som den är sparad på nu, ge den ett namn (tex.
MyWalletBackup.dat). Du kan hitta hjälp på hur man gör en backup här:
https://www.leocoin.org/Guides.aspx.
2. Ta read på vilken system du har, 64 -bitar eller 23-bitar (öppna kontrollpanelen
och välj system)

3. Hämta Windows-klienten för ditt system (32 eller 64 bitars versionen, enligt ditt
system) från https://www.leocoin.org/ till din dator och spara den i en valfri
mapp (till exempel i nedladdningar).
4. När du har laddat ner den, så måste du installera den, och du kan göra det
genom att öppna (dubbelklicka) på den plånbok som du laddat ner. Om du till
exempel laddar ner LEOcoin-v3.0.6.3-win64-setup.exe (filnamnet eller
versionen kan vara annorlunda) måste du köra den filen för att få den senaste
LEOcoin-plånboken installerad på datorn.
5. Windows 10 säkerhetsinställningar kanske inte tillåter programmet att köra.

Klicka på mer informaiton för att få alternativet ' Kör ändå' och klicka på det för
att fortsätta.

När du kör den så kommer installationen att starta:

6. När installationen är klar, så kommer LEOcoin plånboken kommer att starta
(om du klickat i kör LEOcoin)
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Nu måste du tillåta det att gå tillräckligt med tid att synkronisera (100%) helt.

Observera
• Det är möjligt att ditt Antivirusprogram kan visa en varning när du hämtar
eller försöker installera LEOcoin plånboken. Detta är vanligt för många olika
plånböcker och är bara en försiktighet från Antivirus- eller
brandväggsprogrammen.
Det finns ingen fara att låta ditt Antivirus tillåta nedladdning eller installation
och utesluta LEOcoin plånboken från framtida kontroller, när du har laddat
ner plånboksprogrammet från https://www.leocoin.org/. Undvik alltid
nedladdning av plånböcker för okända eller inofficiella webbplatser.
• Den senaste versionen (V3, visas på bilden ovan i den här guiden), som
innehåller de nya avancerade funktionerna för Privat Transaktioner & Chatt,
kan köras parallellt med den tidigare versionen av V2-plånboken (bild
nedan). Naturligtvis behövs den tidigare versionen (V2) endast tillfälligt, för
att uppgradera V2 LEOcoins i din plånbok till de nya V3 LEOcoins, som
förklaras på huvudsidan på LEOcoin.org.

