Uppdatering 2021-12-20
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

Att göra uttag från Baccarat Staking (mer information…)
I en uppdatering från den 3/9 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-Stakinguppdatering-2021-09-03.pdf
Det här nästa steget, när man väl fått in sina MICHI coins på Coinsbit – vad gör
man då?
Det gick jag igenom i denna uppdatering från den 29/9:
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2021/09/Projekt-LV-Stakinguppdatering-2021-09-291.pdf

OBS!

Var försiktiga när ni använder Coinsbit och deras tjänst för att kunna växla
MICHI coin till BTC/ETH och USDT.
När jag började med Baccarat Staking och använde Coinsbit för uttag så var det
inga problem.
Men använder du Coinsbit nu och deras växlingstjänst för att växla dina MICHI
coins till annan kryptovaluta så får du ett skambud från Coinsbit.

Så använd inte denna växlingstjänst på Coinsbit längre.

Vad har man då för alternativ?
1: Använd tradingfunktionen på Coinsbit
Du kan sälja dina MICH coins på vanligt sätt på Coinsbit.
Men ha då i åtanke att det är marknaden som bestämmer vad du får för dina
MICHI coins. Det måste alltid finnas en köpare på andra sidan.
2: Jag hjälper dig!
För dig som vill ha hjälp så kan jag även personligen hjälpa dig med växling av
MICHI coins, då skulle jag använda mig av PancakeSwap för detta.
Jag tar inget betalt för denna tjänst.
Om du är intressera detta så kan jag hjälpa dig med växlingar på belopp mellan
$200 - $1000.
Jag gör då en växling av MICHI till BNB (Binance Coin).
Binance Coin är marknadens 4:e mest omsätta kryptovaluta och finns
tillgängligt på många olika ställen.
Du får BTC av mig och slipper olika transaktionsavgifter.
Jag gör detta bara som en tjänst till medlemmar DLC Finans IC.
Om du behöver denna ”växlingstjänst” kontakta mig på:
mikael.dlcfinans@gmail.com
3: PancakeSwap
Nu går det ju även att använda den decentraliserade exchangen PancakeSwap
för att hantera dina MICHI coins.
Det är den jag använder.
https://pancakeswap.finance
Det är en bättre tjänst med lägre avgifter, men också svårare att komma igång
med.
Finns en del information om det i den här YouTube-gruppen:
https://www.youtube.com/channel/UC5piGj51V_97VExoDU9UQgQ/featured
> Coinsbit är en så kallad CEX, en centraliserad exchange för kryptovaluta.
> PancakeSwap är en så kallad DEX, en decentraliserad exchange för
kryptovaluta.

Men för att man ska kunna använda en DEX som PancakeSwap så behöver man
även ha tillgång till en decentraliserad wallet, exempelvis TrustWallet eller
Metamask.
Det är lite mer komplicerat att komma igång, men när man har de olika delarna
som behövs är det en väldigt snabb och pålitlig tjänst.
Jag har också letat efter bra videomaterial från Baccarat Staking om hur man
använder PancakeSwap för att växla sina MICH coins. Men det materialet som
finns är inte tillräckligt bra.
Jag kommer att komma tillbaka till er under mellandagarna med en guide som
jag själv ska ta fram, som visar alla stegen och hur du kan använda
PancakeSwap för att växla dina MICHI coins.
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

