İlk Adımı Atlamayın (Çevrimiçi talimatları okuyun)
Yeni LEOcoin ERC20 tokenına yükseltme yapmadan veya LEOcoinlerinizi başka bir cüzdan veya
borsaya göndermeden önce, https://www.leocoin.org/ adresindeki çevrimiçi talimatları dikkatlice
okuduğunuzdan emin olun.
Ayrıca, https://www.leocoin.org/Guides.aspx adresindeki yeni LEOcoin Sahiplik Ödülüyle ilgili
mevcut Kılavuzları kontrol edin. Yeni LEOcoin tokenını destekleyebilecek olan cüzdanlar için önerileri
burada bulabilirsiniz. Ayrıca bu cüzdanlar hakkında daha fazla bilgiyi resmî web sitelerinde
bulabilirsiniz.
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Önemli Notlar
• Bazı cüzdanlarda veya web sitelerinde sunulan LEOcoin değeri yanıltıcı olabilir, çünkü bazıları
orijinal LEOcoin (2014 ortasından beri mevcut olan LEO) ile Bitfinex değişiminde yaratılan çok
yeni Unus Sed Leo tokenını (Mayıs 2019’da oluşturulmuş) arasında ayrım yapmakta zorlanıyor.
LEOcoin ticareti yapan borsalarda doğru oranlar bulunabilir.
• LEOcoin’in değeri LEO tarafından kontrol edilmez. BTC, ETH ve pek çok bilinen diğer kripto para
birimleri gibi LEOcoin’in değeri de çeşitli para piyasalarında (borsalarda) herhangi bir zamandaki
mevcut arz ve talebe göre belirlenir.
• Yeni LEOcoin Ethereum tokenı şu anda LIVEcoin ve TopBTC borsalarında satılabilir. Bit-Z
yakında yükseltme yapacak ve bu süreci diğer borsalarda takip edecek.
• LEOcoin Sahibinin Ödülü, önceki Staking işlemine (PoS) 'a çok benzeyen tüm LEOcoin token
sahipleri için yeni bir ödüllendirme mekanizmasıdır, ancak daha iyidir. (Her ay istikrarlı
ödüllendirme, cüzdanınızı çevrimiçi tutmaya ve senkronize etmeye gerek kalmadan) Buradan
detaylı bilgiye ulaşabilir ve kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz: https://reward.leocoin.org Nasıl
çalıştığıyla ilgili tüm detaylar, yukarıda belirtilen Kılavuzlar bölümünde bulunan ilgili kılavuzda
bulunabilir.
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Yükseltme ile ilgili
• Son Tarih: Eğer kişisel masaüstünüzde veya mobil LEOcoin cüzdanlarınızda önceki
LEOcoin'lerinizi hala tutuyorsanız, lütfen onları 17 Eylül 23:59 UTC'den önce yükseltin.
• LEOcoinlerinizi yükseltmenin bir bedeli yoktur. Https://upgrade2erc20.leocoin.org/ adresinden
yükseltme işlemi yaptığınız miktarda LEOcoin ERC20 tokenı alacaksınız.
• Önceki ve yeni LEOcoin cüzdanları arasında ayrım yapmak için, lütfen önceki LEOcoin
adreslerinin ‘8’ ile başladığını ve yeni LEOcoin3 için ise ‘0x’ ile başlayan Ethereum adreslerinin
kullanılması gerektiğini not edin..
• LEOcoin'lerinizi yeni LEOcoin ERC20 tokenına yükseltmenizin birçok avantajı vardır.
LEOcoin'lerinizi saklamak için artan sayıda Ethereum cüzdanı (ERC20 tokenlarını destekleyen)
kullanabilir, aynı zamanda bir önceki (PoS) Staking ödülüne benzer şekilde, Sahiplik Ödülü için
adreslerinizi de kaydedebilirsiniz. Yeni LEOcoin cüzdanları, gelişmiş güvenlik ve işlem hızı ile
saniyeler içinde senkronize edilir.
• Yeni LEOcoin’e yükseltme yapmazsanız, eski LEOcoinlerinizi herhangi bir yerde takas
edemezsiniz, çünkü tüm borsalar yeni LEOcoin’e yükseltilmiştir.
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Yapılması Gerekenler
I.

LEOcoin'inizi Yükseltmeden Önce, yeni cüzdanınızı cihazınıza yüklediğinizden emin olun. Yine,
yeni LEOcoin tokenlarınızı tutmak için gerekli cüzdanınızın ERC20 tokenlarını (masaüstü
bilgisayarlar için Atomic veya Android ve iOS için Trust gibi) kullanabilecek bir Ethereum cüzdanı
olması gerekir. Yükseltilmiş LEOcoin ERC20 tokenlarını almak için bu cüzdanın Ethereum
adresini kullanmanız gerekir.

II.

Her cüzdanın kendi güvenlik ve yedekleme sistemi vardır. HER ZAMAN cüzdan şifrelerinizi,
kelime tohumunuzu, şifrenizi, tercih ettiğiniz cüzdanı herhangi bir işlem için kullanmadan ÖNCE
güvenlik yedeklemesi için kullandığı her şeyi yedekleyin.

III.

Yükseltme işlemini yapmaya hazır olduğunuzda, yani, cüzdanınızı cihazınıza kurdunuz ve
parolanızı ya da güvenlik kelimelerinizi kaydettiğinizde, tüm LEOcoinlerinizi Yükseltmeden önce,
önce 1-2 LEOcoin ile Yükseltmeyi test edin.

IV.

Herhangi bir borsaya LEOcoin aktarmadan önce, borsanın yeni LEOcoin tokenlarını kabul
ettiğinden emin olun. Emin olmak için borsanın uygun Para Yatırma alanına gitmeli ve orada
LEOcoin’in tam adlarıyla listelenip listelenmediğini kontrol etmelisiniz (sadece LEO olarak değil).
Bunu kontrol ettikten sonra, borsa size 0x ’ile başlayan LEOcoin'lerinizi gönderebileceğiniz bir
Ethereum adresi vermelidir.

V.

Masaüstü cüzdan kullanıyorsanız (Atomic gibi), yazılımın yeni sürümleri için cüzdanın resmî web
sitesini düzenli olarak kontrol etmelisiniz.
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Yapılmaması Gerekenler
I.

LEOcoin Güncellemesini gerçekleştirmek için bir borsa kullanmamalısınız. Kendi cüzdanınızı her
zaman masaüstü bilgisayarınız veya cep telefonunuz gibi sahip olduğunuz bir cihazda kullanın.
Ardından, Yükseltilmiş LEOcoin tokenlarınızı yeni LEOcoin'in Kabul edildiği, alınıp, satılabildiği
borsalara transfer edebilirsiniz.

II.

LEOcoin tokenlarınızı asla, yeni LEOcoin değil, Bitfinex tarafından oluşturulan UNUS SED LEO
tokenı takas eden bir borsaya aktarmayın. Ne yazık ki, LEOcoin ile aynı adı (LEO) kullandılar ve
bu kafa karıştırıcı olabilir.

III.

Alım satım için özel olarak LEOcoin'i listelemedikleri sürece, borsalardaki atanmış Ethereum
adreslerini kullanarak LEOcoin tokenlarını başka borsalara transfer etmemelisiniz.

IV.

Yeni LEOcoin tokenlarınızı, LIVEcoin, TopBTC veya Bit-Z dışındaki herhangi bir borsaya
yatırmayın, çünkü şu an için sadece bu borsalar yeni LEOcoin tokenlarınınız ile işlem
yapabileceğiniz borsalardır.

V.

Cüzdanınızı veya hesap şifrenizi ya da parolanızı ve kelime tohumunuzu hiçbir zaman ekip
üyeleriniz veya liderlerinizle bile paylaşmayın. LEO personeli hiçbir zaman sizden bunu
istemeyecektir ve başka borsa veya cüzdan servislerinin de bu bilgilere ihtiyacı yoktur.
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