
   
 

Uppdatering 2021-08-13 
 

Den här uppdateringen går ut till alla som registrerat ett konto på Baccarat Staking.  

Du loggar in på backoffice här: 

https://stake.baccaratbusiness.com/members/login 

 

Michi Sanders är tillbaka och spelen rullar på igen som vanligt! 
Det är nu bekräftat att det var Corona som Michi drabbades av och som gjorde han fick 

spendera flera veckor på sjukhus. 

Han var väldigt sjuk och vara nära att inte klara sig. 
 

 
 

Michi är hemma igen nu och blir starkare för varje dag. 

Han var en av de som varit tveksamma gällande vaccination, det är han inte längre!  

Det här är hans egna ord kring detta: 

- Mitt sinne har förändrats och många människor har dött av Corona runtomkring mig de 

senaste 3 veckorna. Själv kommer jag därför att vaccineras. Också för att jag bara tror att det 

är det bästa för mig. Jag kanske inte kommer igenom det här igen.  

 

 

Hur man tar ut pengar från Baccarat Staking 
 

https://stake.baccaratbusiness.com/members/login


 
 

Jag har medvetet väntat med att gå igenom den här delen. 

För det var från början en aning komplicerat att hantera denna coin. 

Från början var det enbart den decentraliserade lösningen PancakeSwap som gick att 

användas. 

https://pancakeswap.finance  

Kanske har du använt dig av en decentraliserad krypto exchange som exempelvis 

PancakeSwap eller Uniswap eller inte? 

Är inte egentligen speciellt svårt, men det är några steg att ta sig igenom. 

I grund och botten använder vi oss av en egen kryptovaluta som heter MICHI inom Baccarat 

Staking. Det här är en coin som ligger i nätverket Binance Smart Chain. 

Tanken är att MICHI ska finnas tillgänglig på flera olika exchanges i framtiden. 

Den goda nyheten att MICHI finns nu även på en ”vanlig” exchange som heter COINSBIT vilket 

gör det enklare att hantera denna coin. 

 

 
 

Du kan skaffa ett COINSBIT konto här: 

KLICKA HÄR 

 
Via Coinsbit kan du skaffa dig ett $MICHI konto. 
 

 
 

Gå in på ditt Coinsbit-konto och använd menyvalet WALLET. 

Där söker du sedan upp MICHI. 

https://pancakeswap.finance/
https://coinsbit.io/referral/218f9f6c-ea8f-4633-bccc-704a04836a7a


 
 

För att få upp ditt MICHI-konto inne på Coinsbit så tycker du på DEPOSIT. 

Du kommer till denna sida och där kommer du hitta ditt konto som du ska använda! 

 

 
 

Du behöver ange ditt personliga MICHI-konto inne i backoffice på Baccarat Staking. 

Gå in på MY PROFILE och sedan PERSONAL DATA. 

Där hittar du informationen gällande PAYOUT WALLET ADDRESS och det är där du ska ange 

ditt MICHI-konto som du fixat på Coinsbit. 

 

 
 



När du sedan vill göra uttag från Baccarat Staking så tar du ut dina pengar som finns 

tillgängligt på din eWallet inne på backoffice. 

Jag har testat och det tar allt från 1-3 dagar för att göra ett uttag (vardagar). 

Pengarna (dina MICHI coins) hamnar då inne på ditt Coinsbit-konto. 

Väl inne på Coinsbit är det sedan enkelt att växla till exempelvis Bitcoin eller någon annan 

kryptovaluta. 

 

 

Bra grupper att vara med i som har med Baccarat Staking att göra: 
 

Facebook: Crypto Country Boys/Baccarat Staking 

https://www.facebook.com/groups/3102431056710078 

 

Telegram:  

https://t.me/baccaratacademy   

 

Telegram-grupp för Baccarat Staking medlemmar från Europa (engelsktalande): 

https://t.me/joinchat/HoJ8TUkORbM4N2Ux 

 

YouTube-kanal: 

https://www.youtube.com/channel/UC5piGj51V_97VExoDU9UQgQ/featured 

 

 

 

Trevlig Helg! 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans  
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