LEOcoin Cüzdan Yedekleme:
1. Ana menüye gidin ve Yedekle’ye ardından Cüzdanı Yedekle’ye tıklayın.

2. Cüzdan dosyanızın nereye kaydedileceğini(hangi klasöre) seçin ve bir isim verin, örneğin, bu dosyayı Belgeler
klasörünüze kaydedebilir ve “MyLEOcoinWallet.dat” olarak adlandırabilirsiniz.
3. Artık bilgisayarınızda kayıtlı yeni bir dosya (MyLEOcoinWallet.dat) bulunmaktadır ve bu dosya, cüzdanınız için tüm
gerekli anahtarlar ve verileri içerir. Mevcut Cüzdan veya bilgisayarınızda bir problem olması durumunda, bu
dosyayı güvenceye almak ve maddi kayıp yaşamamak için, lütfen dosyanın bir yedeğini aldığınızdan emin olun.
Güvenlik nedeniyle bu dosyanın bir kopyasını çevrimdışı bir sabit diskte ya da bir USB bellekte saklamanızı
öneririz.
Cüzdanınızı yedeklemeden önce şifrelediyseniz, yedek cüzdanınızı kullanmak (geri yüklemek) için bu şifreyi
kullanmanız gerekecektir. Bu nedenle, şifrenizi unutmadığınızdan veya bir yere kaydettiğinizden emin olun.

LEOcoin Cüzdan dosyasını geri yükleme:
LEOcoin cüzdanında, cüzdanınızı geri yükleyebilmeniz için kurulu bir özellik bulunmamaktadır.
Bunu yapabilmek için, aşağıdaki adımları dikkatli bir şekilde takip edin:
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1. LEOcoin cüzdanınız çalışır halde olmamalı, bu yüzden kapattığınızdan emin olun.
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2. Windows Explorer’ı açın ve (adres çubuğuna yazın) şu adrese girin: %Appdata%\LEOcoin3. Aşağıdaki
dosyalar ve klasörler bu klasörde bulunmalıdır (.log ve .lock dosyaları gerekli değildir).

3. 'wallet.dat' dosyasına sağ tıklayın ve Kopyala’.
4. Aynı klasörde veya başka herhangi bir yerde, tekra sağ tuşa tıklayın ve Yapıştır seçeneğine tıklayın ve dosyayı
kaydedin (aynı klasör altındaysa adı ‘wallet.dat’dan farklı olmak zorundadır, örneğin ‘wallet-copy.dat’)
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5. Şimdi 'wallet.dat' dosyasını silin (%Appdata%\LEOcoin3 içerisinde. Sağ tıklayın ve Sil’I seçin)

6. Şimdi daha önce kaydettiğiniz klasör veya aygıttan (USB bellek, harici sabit disk vb.) YEDEK CÜZDAN (yani
MyLEOcoinWallet.dat) dosyasını ‘wallet.dat' dosyasını sildiğiniz klasöre kopyalayabilirsiniz.
%Appdata%\LEOcoin3
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7. Artık 'MyLEOcoinWallet.dat' dosyasını LEOcoin cüzdan yazılımınız için 'wallet.dat' olarak tekrar adlandırmanız
gerekmektedir. Sağ tuşla tıklayıp ‘Yeniden adlandır’I seçebilirsiniz.

8. Bu işlem daha önceden yedeklediğiniz Cüzdan dosyasını geri yüklemenize yarar. Değiştirdiğiniz ‘wallet-copy.da’
adlı dosyanın hala klasörde olduğunu göreceksiniz. Gelecekte, ihtiyaç duyulması halinde kullanabilmeniz için, bu
dosyayı silmemenizi öneririz.
9. Artık LEOcoin Cüzdan yazılımınızı çalıştırabilirsiniz. Tüm LEOcoin’lerinizin yüklendiğinden emin olmak için,
senkronizasyon işleminin tam olarak bittiğinden emin olun.
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