Điều trước tiên (Đọc hướng dẫn trực tuyến)
Đảm bảo bạn đọc kỹ hướng dẫn trực tuyến trên https://www.leocoin.org/ trước khi thử nâng cấp mã
LEOcoin ERC20 mới hoặc trước thực hiện bất kỳ giao dịch LEOcoin nào của bạn sang ví hoặc nền
tảng trao đổi khác.
Ngoài ra, hãy kiểm tra các Hướng dẫn có sẵn liên quan đến Phần thưởng dành cho người giữ
LEOcoin mới trên https://www.leocoin.org/Guides.aspx.. Bạn cũng sẽ tìm thấy các đề xuất cho ví ở
đây, có thể hỗ trợ mã LEOcoin mới. Bạn có thể tìm thêm chi tiết về các ví này trên các trang web
chính thức của họ.
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Ghi chú quan trọng
• Giá trị LEOcoin được trình bày trong một số ví hoặc trang web có thể gây hiểu nhầm, vì một số
gặp khó khăn khi phân biệt giữa LEOcoin ban đầu (LEO, có sẵn từ giữa năm 2014) và mã thông
báo Unus Sed Leo rất mới được tạo bởi trao đổi Bitfinex (được tạo vào tháng 5 năm 2019 ). Tỷ
giá chính xác có thể được tìm thấy trên các sàn giao dịch LEOcoin.
• LEOcoin giá trị không được kiểm soát bởi LEO. Như hầu hết các loại tiền điện tử được biết đến
như BTC, ETH, v.v., giá trị được đặt bất cứ lúc nào theo cung và cầu có sẵn trong các thị trường
tiền tệ khác nhau (trao đổi).
• Mã thông báo Ethereum LEOcoin mới hiện có thể giao dịch trên các sàn giao dịch LIVEcoin và
Top BTC. Bit-Z sẽ sớm nâng cấp và những sàn giao dịchi khác sẽ làm theo.
• Phần thưởng của Người giữ LEOcoin là một cơ chế thưởng mới cho tất cả những người nắm
giữ mã token LEOcoin, khá giống với Stake trước đây (PoS), nhưng tốt hơn (phần thưởng ổn
định mỗi tháng, không cần giữ ví của bạn chạy xuyên suốt và đồng bộ hóa. Bạn có thể tìm hiểu
them và đăng ký tại đây: https://reward.leocoin.org. Tất cả các chi tiết về cách thức hoạt động
của có thể được tìm thấy trong hướng dẫn tương ứng có sẵn trong phần Hướng dẫn được đề
cập ở trên.
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Nâng cấp liên quan
• Hạn chót: Nếu bạn vẫn giữ bất kỳ LEOcoin nào trước đây trên ví cá nhân hoặc ví LEOcoin trên
di động của bạn với LEOcoin mới, vui lòng nâng cấp chúng trước ngày 17 tháng 9, 23:59 UTC.
• Không có phí để nâng cấp coin của bạn. Bạn sẽ nhận được cùng số lượng mã LEOcoin ERC20
như những mã bạn sẽ nâng cấp trên https://upgrade2erc20.leocoin.org/.
• Để phân biệt giữa LEOcoin trước và mới, xin lưu ý rằng các địa chỉ LEOcoin trước đó bắt đầu
bằng chữ số 8, trong khi LEOcoin3 mới đang sử dụng địa chỉ Ethereum bắt đầu bằng ‘0x.
• Nâng cấp LEOcoin của bạn lên các mã LEOcoin ERC20 mới có nhiều lợi thế. Bạn không chỉ có
thể sử dụng số lượng ví Ethereum ngày càng tăng (hỗ trợ mã thông báo ERC20) để giữ LEOcoin
của bạn, mà bạn còn có thể đăng ký (các) địa chỉ của mình cho Phần thưởng dành cho người
giữ, tương tự như phần thưởng Cổ phần (PoS) trước đó. Các ví LEOcoin mới đồng bộ hóa trong
vòng vài giây với bảo mật và tốc độ giao dịch nâng cao.
• Nếu bạn không nâng cấp lên LEOcoin mới, bạn sẽ không thể giao dịch LEOcoin cũ của mình ở
bất cứ đâu, vì tất cả các sàn giao dịch đã được nâng cấp lên LEOcoin mới.
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Những việc nên làm
I.

Trước khi nâng cấp LEOcoins của bạn, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt ví mới trên thiết bị của mình.
Một lần nữa, ví của bạn cần để giữ mã thông báo LEOcoin mới của bạn cần phải là ví Ethereum
có khả năng xử lý mã thông báo ERC20 (như Atomic cho máy tính để bàn hoặc Trust cho Android
& iOS). Bạn sẽ cần sử dụng ví địa chỉ Ethereum đó làm ví để nhận mã thông báo LEOcoin ERC20
được nâng cấp của bạn.

II.

Mỗi ví có hệ thống sao lưu và bảo mật riêng. LUÔN LUÔN sao lưu mật khẩu ví, từ bảo mật, mật
khẩu, bất cứ thứ gì liên quan đến ví của bạn sử dụng để sao lưu bảo mật TRƯỚC KHI sử dụng
nó cho bất kỳ giao dịch nào.

III.

Khi bạn cảm thấy tự tin khi thực hiện Nâng cấp, nghĩa là bạn đã thiết lập ví của mình trên thiết bị
của mình và lưu cụm mật khẩu hoặc từ bảo mật, luôn kiểm tra Nâng cấp với 1-2 LEOcoin trước,
trước khi nâng cấp tất cả LEOcoin của bạn.

IV.

Trước khi bất kỳ LEOcoin nào chuyển sang nền tảng trao đổi, hãy đảm bảo rằng nền tảng trao
đổi đó đang chấp nhận mã thông báo LEOcoin mới. Để chắc chắn, bạn nên đến phần Gửi coin
thích hợp trao đổi và kiểm tra xem họ có liệt kê LEOcoin ở đó trong tên đầy đủ của mình không
(không chỉ là LEO). Khi bạn đã kiểm tra, sàn giao dịch sẽ phải cung cấp cho bạn địa chỉ Ethereum
gửi LEOcoin của bạn, bắt đầu bằng ‘0x.

V.

Trong trường hợp bạn đang sử dụng ví máy tính để bàn (như Atomic), bạn nên thường xuyên
kiểm tra trang web chính thức của ví để cập nhật các phiên bản mới của phần mềm.
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Những việc không nên làm
• Bạn KHÔNG nên sử dụng nền tảng trao đổi để thực hiện Nâng cấp LEOcoin. Luôn sử dụng ví
của riêng bạn trên thiết bị bạn giữ, máy tính để bàn hoặc điện thoại di động. Sau đó, bạn có thể
chuyển mã thông báo LEOcoin đã nâng cấp của mình sang một nền tảng trao đổi rằng LEOcoin
mới được giao dịch và được chấp nhận để gửi tiền.
I.

Không bao giờ chuyển mã LEOcoin của bạn sang một sàn giao dịch đang giao dịch mã thông báo
UNUS SED LEO, được tạo bởi Bitfinex chứ không phải mã thông báo LEOcoin mới. Thật không
may, họ đã sử dụng cùng một mã đánh dấu (LEO) như LEOcoin và điều này có thể gây nhầm
lẫn.

II.

Bạn KHÔNG nên chuyển mã thông báo LEOcoin của mình sang một sàn giao dịch khác, chỉ cần
sử dụng địa chỉ Ethereum được chỉ định của bạn trên sàn giao dịch đó, trừ khi họ liệt kê cụ thể
LEOcoin để giao dịch.

III.

Không gửi mã LEOcoin mới của bạn vào bất kỳ nền tảng trao đổi nào khác ngoài LIVEcoin,
TopBTC hoặc Bit-Z, vì chúng là trao đổi duy nhất mà mã LEOcoin mới hiện được chấp nhận để
giao dịch.

IV.

Không bao giờ chia sẻ ví hoặc mật khẩu tài khoản hoặc mật khẩu và từ bảo mật của bạn với bất
kỳ ai, kể cả các thành viên trong nhóm hoặc lãnh đạo của bạn. Không nhân viên LEO nào sẽ yêu
cầu bạn cho điều đó và không ai từ các sàn giao dịch hoặc dịch vụ ví khác yêu cầu thông tin này..
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