LEOcoin Private Chat (PoS)
wallet V3
Hướng dẫn cài đặt cho Mac.

Tính năng chat trên Ví V3 (PoS): Hướng dẫn cài đặt cho máy Mac
1. Nếu bạn đã có Ví LEOcoin trước đó trên máy tính của bạn, xin vui lòng BACKUP
VÍ CỦA BẠN trước khi nâng cấp lên phiên bản mới. Nhấn vào “File” trên thanh
Menu và chọn “Backup Wallet”. Sau đó chọn nơi bạn muốn lưu tệp Wallet của
mình (.dat) và đặt tên cho nó.
2. Tải MAC client
Nó được đặt trong thư mục Downloads, và tự động giải nén, và tệp zip được
chuyển vào thùng rác.
Và bạn sẽ thấy hình như bên dưới:

3. Mở Finder, nhấp vào Downloads (nếu chưa được chọn)

4. Mở LEOcoin-v3.x.x.x-macosx.dmg (trong đó x.x.x là viết tắt của phiên bản
LEOcoin mới nhất, như trong Finder), và cửa sổ LEOcoin này sẽ xuất hiện:

5. Di chuyển biểu tượng LEOcoin vào thư mục Applications của bạn

6. Bây giờ ứng dụng ví LEOcoin được đặt đúng chỗ

7. Bạn có thể nhấp vào nó để bắt đầu sử dụng

8. Sau khi MAC kiểm tra, nó sẽ yêu cầu xác nhận để chạy ứng dụng này. Nhấp vào
OPEN.

Nếu hệ thống của bạn yêu cầu hệ thống cung cấp mật khẩu MAC, xin hãy làm
như vậy. Đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa an ninh, và bằng cách cung cấp
nó, MAC sẽ cho phép lắp đặt ví LEOcoin của bạn.

9. Nếu tất cả đã được thực hiện đúng, thì Ví LEOcoin sẽ bắt đầu chạy.

Bây giờ bạn phải cho phép nó đủ thời gian để đồng bộ đầy đủ (100%).
Lưu ý: Phiên bản mới nhất (V3) được trình bày ở trên trong hướng dẫn này, bao gồm các tính
năng nâng cao mới của Giao dịch & Trò chuyện Riêng tư, có thể chạy song song với phiên bản ví
V2 trước đó (hình ảnh dưới đây). Tất nhiên, phiên bản trước (V2) chỉ cần tạm thời, để nâng cấp
LEOcoins V2 trong ví của bạn tới LEOcoins V3 mới, như được giải thích trong trang LEOcoin.org.

