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Atomic wallet (Ví nguyên tử) một chiếc ví đa tiền tệ toàn cầu để giúp bạn lưu trữ và quản lý hơn 300
loại tiền điện tử, và thường xuyên được bổ sung thêm thev thời gian. Bạn có thể sử dụng nó để giữ
Ethereum và LEOcoin3 ERC20 tokens của bạn.
Atomic Wallet đã được tạo để bảo mật 100%, khi bạn tuân theo các nguyên tắc bảo mật để sử dụng
ví. Bởi vì nó là một ví mã nguồn mở, bạn có thể tự kiểm tra mã để đảm bảo nó không có lỗi hoặc các
lỗ hổng khác. Nếu bạn không thoải mái với mã mặc dù bạn có thể chắc chắn rằng cộng đồng người
dùng đã điều tra mã để đảm bảo mã đó sạch sẽ và không có bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào.
Mọi dữ liệu quan trọng chỉ được lưu trữ cục bộ trên thiết bị của bạn. Như đã nói, bạn phải đảm bảo
thiết bị của mình không có phần mềm độc hại và vi-rút và không sử dụng kết nối với internet thông
qua mạng Wi-Fi không bảo mật. Kết nối với internet luôn đưa ra một số mức độ rủi ro khi có liên quan
đến tiền điện tử, nhưng bạn có thể an toàn hơn khi sử dụng kết nối bảo mật.
Bảo mật cũng là mối quan tâm của bạn. Luôn giữ cụm từ sao lưu của bạn an toàn và bảo mật. Nếu bất
cứ ai có được cụm từ sao lưu của bạn, họ sẽ có thể tạo lại ví của bạn và đánh cắp tiền của bạn. Giữ
cụm từ sao lưu của bạn an toàn và riêng tư cũng quan trọng như giữ mật khẩu của bạn an toàn và
riêng tư.
Nhiều người thực sự viết cụm từ này lên một tờ giấy và sau đó lưu trữ tờ giấy đó ở một nơi an toàn
như hộp ký gửi an toàn ngân hàng hoặc két sắt. Để hoàn toàn an toàn, bạn nên tạo tối thiểu ba bản,
và lưu trữ mỗi nơi ở một vị trí an toàn, riêng biệt. Điều này đảm bảo bạn sẽ có thể khôi phục ví của
mình nếu có sự cố bất ngờ xảy ra với máy tính của bạn.
Miễn trách: Sử dụng ví nguyên tử chỉ là một gợi ý chúng tôi đưa ra. Vui lòng đảm bảo rằng bạn thực
hiện sự nghiên cứu của mình trong việc chọn đúng ví Ethereum mà bạn muốn sử dụng cũng như xử lý
các mã thông báo ERC20, để có thể gửi và nhận mã thông báo LEOcoin3 ERC20 mới. Bạn có thể tìm
hiểu thêm các gợi ý về ví ở đây https://tokenmarket.net/what-is/ethereum-token-wallets. LEO không
chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc sự cố 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. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên sử
dụng ví Ethereum chính thức cho mọi giao dịch mã thông báo Ethereum hoặc ERC20. Xem thêm thông
tin tại đây https://www.ethereum.org/.
1. Để tải về Ví nguyên tử (Atomic Wallet), hãy truy cập vào đây
https://atomicwallet.io/downloads.

Hướng dẫn sau đây dựa trên cài đặt Windows. Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt ví trên nhiều thiết
bị và vẫn sử dụng cùng một ví, chỉ cần khôi phục cụm từ Sao lưu 12 từ này. Thông tin chi tiết
và hỗ trợ về ví có thể được tìm thấy trên trang web chính thức https://atomicwallet.io/.
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2. Bạn cũng có thể xem video ngắn này cho thấy những gì được giải thích trong phần còn lại của
hướng dẫn này.
https://youtu.be/11XYcQqCmmY

3. Khi bạn lần đầu tiên bắt đầu sử dụng ví, bạn cần nhấp vào NEW WALLET.
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4. Tiếp theo, bạn tạo mật khẩu cho ví. Hãy cẩn thận hơn để chọn một mật khẩu mạnh. Chúng tôi
đề xuất ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ in hoa và chữ nhỏ, số và ký hiệu. QUANG TRỌNG: Đảm
bảo bạn giữ mật khẩu được lưu trữ an toàn, vì nếu không có mật khẩu, bạn sẽ mất tất cả tài
sản (tiền và mã thông báo) được liên kết với ví này. Chúng tôi cũng đề nghị rằng một khi bạn
đặt mật khẩu, bạn thoát khỏi ví và sau đó mở lại và kiểm tra xem bạn có thể đăng nhập trước
khi bạn thêm bất kỳ khoản tiền nào vào đó không.

5. Bước tiếp theo là viết ra cụm từ Sao lưu 12 từ. Điều này rất quan trọng để bạn có thể khôi
phục ví của mình bất cứ lúc nào bạn muốn trên bất kỳ hệ thống nào (Windows, MAC, Android,
v.v.).
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Cụm từ sao lưu 12 từ trong ví dụ này bao gồm các từ sau:
useful
7)
dream
maximum
8)
suspect
glow
9)
bomb
angle
10)
song
girl
11)
hand
april
12)
romance

(KHÔNG sử dụng ví dụ trên của cụm từ Sao lưu 12 từ, nó chỉ được sử dụng cho mục đích ví dụ.)
Bạn cần lưu cụm từ Sao lưu 12 từ một cách an toàn theo thứ tự chính xác chúng xuất hiện trên màn
hình của bạn.
Quan trọng: Bạn có thể sử dụng cụm từ Sao lưu 12 từ của mình để cài đặt ví Nguyên tử trên các thiết
bị khác như điện thoại Android và vẫn truy cập cùng địa chỉ và tiền. Điều đó có nghĩa là trong tất cả
các ví nguyên tử mà bạn đã kết nối theo cách này, bạn sẽ thấy và truy cập cùng Ethereum và LEOcoins,
cũng như bất kỳ loại tiền / mã thông báo nào khác mà bạn muốn.
6. Tiếp theo, bạn có thể quyết định xem bạn có muốn bật bộ sưu tập nhật ký hay không. Điều này không
ảnh hưởng đến cách ví của bạn hoạt động và tùy thuộc vào bạn quyết định.

Sau khi bạn nhấp vào BẮT ĐẦU SỬ DỤNG V CỦA BẠN, ví của bạn đã sẵn sàng để sử dụng.
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7. Bây giờ bạn có thể thấy Menu ở bên trái và danh sách các đồng xu / mã thông báo ở bên phải.

Để thêm LEOcoin, bạn cần làm theo các bước tiếp theo:
a) Trước tiên, nhấp vào nút “Add token” ở phía trên bên phải.
b) Sau
đó,
bạn
cần
thêm
Địa
chỉ
hợp
đồng
LEOcoin3
0xf97b5d65Da6b0468b90D531ddae2a69843e6797d (địa chỉ này KHÔNG được sử dụng cho các
giao dịch, chỉ để thêm mã thông báo trong ví hỗ trợ.). Tất cả dữ liệu khác (Tên đầy đủ, Tên ngắn và
Số thập phân chính xác) sẽ được cập nhật tự động.
c) Sau khi bạn thấy thông tin LEOcoin trên màn hình, hãy nhấp vào nút “Add token” báo ở phía
dưới
d) LEOcoin ERC20 token sẽ được thêm vào ví của bạn. Bây giờ bạn có thể gửi, lưu trữ hoặc nhận
mã thông báo LEOcoin bằng Ví nguyên tử của mình.
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8. Để tìm địa chỉ Ethereum của bạn (hoặc bất kỳ địa chỉ // mã thông báo nào khác thuộc về bạn, trong
Atomic wallet), bạn có thể cuộn danh sách trong cửa sổ chính hoặc nhấp vào nút cài đặt ở góc trên
cùng bên phải để chọn những coins/tokens nào sẽ hiển thị trong cửa sổ chính.
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9. Bạn có thể chọn XÓA TẤT CẢ và sau đó chỉ thêm những ví bạn quan tâm.
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10. Ví dụ: bạn có thể Xóa tất cả và chỉ để ETH hoạt động ngay từ đầu, trước khi bạn nhận được LEOcoin
đầu tiên. Bằng cách này, bạn có thể thấy địa chỉ Ethereum của mình, sau khi bạn nhấp vào ÁP DỤNG.

Đây là địa chỉ Ethereum của bạn. Bạn có thể sử dụng địa chỉ đó khi bạn cố nâng cấp LEOcoin của mình
lên mã thông báo ERC20 LEOcoin3 mới bằng cách truy cập https://upgrade2erc20.leocoin.org/.
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 (thậm chí dưới 0,01 ETH sẽ đủ để bắt đầu. Nói tóm lại, bạn cần một số “Gas”
trong địa chỉ Ethereum của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Ethereum “Gas” ngay tại đây
https://kb.myetherwallet.com/gas/what-is-gas-ethereum.html.
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 với địa chỉ Ethereum của bạn.

