
   
 

Uppdatering 2021-09-29 
 

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 

 

Hantera MICHI coins inne på COINSBIT 
 

 
 

I förra uppdateringen gick jag igenom om hur man gör uttag från Baccarat 

Staking. Den uppdateringen finns här: 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2021/09/Projekt-LV-Staking-

uppdatering-2021-09-03.pdf 

 

Det här nästa steget, när man väl fått in sina MICHI coins på Coinsbit – vad gör 

man då? 

 

För det första ska det sägas att jag hoppas det kommer fler alternativ i 

framtiden gällande MICHI coins.  

Coinsbit känns som en rätt trög sida och allt fungerar inte helt optimalt. 

Nu går det ju även att använda den decentraliserade exchangen PancakeSwap 

https://stake.baccaratbusiness.com/members/login
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2021/09/Projekt-LV-Staking-uppdatering-2021-09-03.pdf
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2021/09/Projekt-LV-Staking-uppdatering-2021-09-03.pdf


för att hantera dina MICHI coins. 

https://pancakeswap.finance 
 

En bättre tjänst, men också lite svårare att komma igång med. 

Blir några flera steg innan man är igång. 

Finns en del information om det i den här YouTube-gruppen: 

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

 

Jag har testat att hantera mina MICHI coins på båda dessa sajter. 

Får kanske anledning att återkomma till PancakeSwap i en senare uppdatering. 

För jag är inte helt nöjd med hur Coinsbit fungerar, för mycket pengar som 

försvinner i avgifter och dåliga växlingskurser. Ska ta upp detta med teamet 

bakom Baccarat Staking och se vilka lösningar som går att få fram. 

 

Men den här guiden handlar om hur du hanterar dina MICHI coins inne på 

Coinsbit efter att du fått din betalning från Baccarat Staking. 

 

Coinsbit sajten verkar fungera bäst i webbläsaren Google Chrome. 

För mig har deras sajt varit väldigt seg i exempelvis Firefox.  

 

 
 

Börja med att gå in på din WALLET inne på Coinsbit, välj BALANCE. 

Sedan behöver du göra en TRANSFER från din wallet till TRADE delen inom 

Coinsbit – välj MAX. 

 

 
 

Det är nu vi kan växla in våra MICHI coins till en annan valuta. 

I meny välj BUY CRYPTO och i rullgardinsmenyn väljer du sedan EXCHANGE. 

 

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


 
 

Bästa förslaget är att du väljer att växla in dina MICHI till USDT (Tether USD). 

Vilket är en så kallad stable coin, 1st USDT = alltid $1. 

Det finns även alternativen BTC, ETH och USD. 

I början brukade jag själv välja ETH. Men av någon anledning så får vi idag i 

princip inget för våra MICHI coins om vi väljer BTC/ETH/USD (växlingskursen är 

usel från Coinsbit). Så undvik dessa val idag. 

 

 

 



 
 

USDT är alltså också en kryptovaluta, men en stable coin. 

När du fått in dina USDT på ditt Coinsbit-konto så kan du sedan göra en 

WITHDRAW (uttag) till valfri krypto wallet som erbjuder USDT som ett val. 

Kan exempelvis i detta fall rekommendera Exodus. 
 

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 

 

 

Med vänlig hälsning 

  

Mikael Eriksson 

DLC Finans  

https://www.facebook.com/groups/3102431056710078
https://t.me/baccaratacademy
https://t.me/joinchat/HoJ8TUkORbM4N2Ux
https://www.youtube.com/channel/UC5piGj51V_97VExoDU9UQgQ/featured


 

     


