Tính năng Trò chuyện trong Ví
LEOcoin V3 (PoS)
Cách để Backup & Khôi phục Ví
LEOcoin trên MAC OS

Backup Ví LEOcoin:
1. Vào trang menu chính và nhấn vào Backup sau đó là Backup Wallet

Chọn nơi lưu (vào thư mục nào) để lưu tập tin ví của bạn và đặt tên ví, ví
dụ, bạn chọn lưu tập tín Ví của bạn vào thư mục DOCUMENTS và đặt tên nó
là 'MyLEOcoinWallet.dat'.
2. Bây giờ thì bạn có 1 tập tin (MyLEOcoinWallet.dat) được lưu trong PC của
bạn, và tập tin này chứa tất cả các khóa và dữ liệu cần thiết cho ví của bạn.
Vui lòng chú ý cẩn trọng trong việc đảm bảo tệp tin này vì mất nó có thể dẫn
đến mất hoàn toàn coin của bạn nếu có gì đó xảy ra với Ví hoặc trên máy
MAC của bạn.
Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên giữ 1 bản sao của tệp tin này trực tuyến
và ở nơi an toàn như thanh USB hoặc đĩa cứng gắn ngoài vì mục đích bảo
mật.
Nếu bạn đã mã hóa Ví trước khi sao lưu, bạn cũng cần phải sử dụng mật khẩu
đã sử dụng trong trường hợp bạn muốn sử dụng (khôi phục) BACKUP Wallet
của bạn vì vậy hãy đảm bảo bạn có mật khẩu để mã hóa ví của bạn cũng được
lưu an toàn.

Khôi phụ tập tin Ví LEOcoin:
Ví LEOcoin không có tính năng tích hợp để khôi phục lại bản sao lưu Ví của bạn.
Để làm được điều đó, cần tuân theo những điều sau đây: HẾT SỨC THẬN TRỌNG:
1. Ví LEOcoin của bạn không được chạy vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đã tắt
nó. Nhấp chuột phải vào biểu tượng dock của nó và chọn Quit.

2. Mở Finder

3. Giờ giữ phím ALT và nhấn GO trên menu trên cùng. Nó sẽ hiện ra Library
trên menu thả xuống.
Bạn có thể nhấp vào Library để mở thư mục Hỗ trợ Ứng dụng và sau đó tìm
thư mục LEOcoin3.

4. Kích vào thư mục LEOcoin3. Các tập tin và thư mục sau đây sẽ được tìm thấy
trong thư mục đó.

5. Tại tập tin 'wallet.dat', nhấn chuột Phải và chọn Copy “wallet.dat”.

6. In the same folder or anywhere else, choose Paste Item to create a copy of the
current wallet.dat file for security purposes and save that file (if the same
folder is used, the name will be 'wallet.dat copy').

7. Giờ thì DELETE (XÓA) tập tin 'wallet.dat' (tại tập tin LEOcoin3. Nhấp chuột
phải vào nó và chọn Di chuyển vào thùng rác)

8. Giờ đây, bạn có thể sao chép tệp tin Wallet bạn đã lưu khi bạn đã thực hiện
một BACKUP Ví trước đó (i.e. MyLEOcoinWallet.dat) từ thư mục hoặc thiết bị
(Thanh USB, ổ cứng ngoài ...) nó đã được lưu trước, vào thư mục LEOcoin3.

9. Cuối cùng, bạn cần Đổi tên tập tin 'MyLEOcoinWallet.dat' sang tập tin
'wallet.dat' cho phần mềm ví tiền LEOcoin của bạn để sử dụng bản sao lưu ví
của bạn. Bạn có thể kích chuột phải vào nó và chọn Rename (Đổi tên).

10. Vậy là xong, bạn vừa hoàn thành bước RESTORED tệp tin Wallet bạn đã sao
lưu trước đây. Bạn sẽ nhận thấy rằng tệp tin Wallet bạn vừa Thay thế vẫn còn
trong thư mục đó với tên 'ví - Copy.dat'. Chúng tôi khuyên bạn nên để tệp đó ở
đó trong trường hợp cần thiết trong tương lai.
Bây giờ bạn có thể bắt đầu chạy phần mềm Ví LEOcoin của bạn. Đảm bảo bạn
luôn đợi nó được đồng bộ hoàn toàn để có số liệu mới nhất về tổng số
LEOcoins của bạn.

