
LATHUND - PLCU  
 

 
 

- Steg för steg att komma igång med PLCU. 
 
STEG 1:  
Registrera ett konto på Coinsbit.io. 
https://coinsbit.io/register 
 
- Gör en KYC (Know Your Customer) på en gång eftersom du inte kan köpa något därifrån 
utan att vara verifierad. 
Denna video visar hur denna KYC fungerar: 
https://youtu.be/Oslrd0GJyKU 
 
När ditt konto är klart kan du köpa dina PLCU coins. Här finns en guide inkl. video på svenska 
som visar hur man gör:  
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2021/12/Kopa-PLCU-pa-COINSBIT-version2.pdf 
 
När du är registrerad och klar på Coinsbit går du till Wallet och gör sedan en insättning 
(deposit) till ditt konto på Coinsbit. 
Köp krypto från din wallet som du har etc Coinbase eller någon annan kryptotjänst som du 
använder. 
Köp med fördel BTC (bitcoin) som du sedan kan växla till USDT inne på Coinsbit för att sedan 
göra ditt köp av PLCU. Man köper alltid PLCU med USDT. 
 

Det här är en direktlänk till sidan på Coinsbit där du kan handla med PLCU: 
https://coinsbit.io/trade/PLCU_USDT 
 

STEG 2: 
 

https://coinsbit.io/register
https://youtu.be/Oslrd0GJyKU
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2021/12/Kopa-PLCU-pa-COINSBIT-version2.pdf
https://coinsbit.io/trade/PLCU_USDT


 
 

Vi ska nu installera de båda apparna, Ultima Wallet och Ultima Farm. 

Dessa appar finns tillgängligt för Android eller Apple iPhone. 

 

 
 

Börja med att Installera Ultima Wallet för din mobil/surfplatta. 

 

Följ den här guiden steg-för-steg! 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/App-tutorial-SWE.pdf 

 

OBS! 

 
 

När du kommer till den här sidan i manualen(bilden ovanför), vad är det för 

inloggningsuppgifter som efterfrågas? 

- Det är alltså den e-postadress och det lösenord som du valde när du först registrerade dig 

på någon av dessa sidor: 

https://ultimafarm.com/en 

https://platinworld.com/en  

Se till att du verkligen sparar alla uppgifter gällande pin-kod, transport pin-kod och privata 

nycklarna osv.  Missar du detta kan du sedan inte hitta tillbaka till din wallet eller farm. 

Därför är det extremt viktigt att du sparar alla dessa uppgifter! 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2022/01/App-tutorial-SWE.pdf
https://ultimafarm.com/
https://platinworld.com/en


Det är sedan inne i din Ultima Wallet som du även kan ladda hem Ultima Farm. Finns en 
knapp inne på Ultima Wallet appen som tar dig vidare till Ultima Farm appen. Du ser denna 
knapp när du är inloggad på din Ultima Wallet. På det här sättet kopplar du ihop din wallet 
med din farm. 
 

STEG 3: 
Köp en farm med ”minterlösning”. 
Logga in här med dina uppgifter som du registrerade dig med! 
https://ultimafarm.com/en 
 
Det här är ett exempel, det så kallade BASIC-paketet. 
Här hittar du också alla priser, ju mer PLCU du vill sätta in i din farm desto högre pris. Du kan 
också uppgradera längs vägen. 

 

 
 
För att köpa detta paket klickar du på Upgrade. 

 

 

https://ultimafarm.com/en


 
Du kan välja mellan ovanstående betalningsmetoder. 
Betala med PLCU, USDT eller BITCOIN. 
 
Hur man betalar med PLCU: 
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nO6aVbGar 
 
Hur man betalar med Bitcoin: 
https://youtu.be/XXJCQeKXCvk 
 
Det är dessa farmar som är din kostnad för att kunna tjäna pengar inom detta projekt.  
De PLCU coins du köper är hela tiden dina egna, men som förvaras och ”fryses” i dina Ultima 
Farm för att generera inkomster. 
 
Vad kostar det att köpa en farm med ”minterlösning”? 
Logga in, alla priserna finns med där och priset styrs av hur många PLCU du vill sätta in i din 
farm = MAX LOAD. 
 
> Ju mer PLCU du har i din farm, desto mer kommer du att kunna tjäna varje månad. 
> Ju mer PLCU du vill ha i din farm, desto högre pris för att köpa din farm. 
 

Vart och hur köper man då sin ULTIMA FARM med minter och hur stor farm 
behöver jag, max load? 
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nTj0VbCgr 
 
 

STEG 4: 
Nu ska vi flytta dina PLCU coins som du har köpt på Coinsbit. 
Du kan skicka dina PLCU coins direkt till din Ultima Farm! 
Logga in på Ultima Farm app för att hitta dina personliga kontouppgifter som du ska använda 
för att kunna skicka dina PLCU coins från Coinsbit direkt till din farm. 
 

STEG 5: 
Aktivera din Ultima Farm och ditt smarta kontrakt! 
När du har köpt din farm och när du har satt in PLCU i din farm... 
Klicka på ”GET PROFIT ” knappen för att skapa ett smart contract inne i din farm. Då fryser 
du in dina PLCU för ett år och de kommer då att kunna generera nya PLCU till dig varje 
månad.  
 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nO6aVbGar
https://youtu.be/XXJCQeKXCvk
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nTj0VbCgr


 
 
OBS! 
Det är 60% som gäller för dig som gått med från början, det vill säga december 2021. 
Totalt handlar det om 720% per år. 
Har du gått med i januari 2022, då har du 715% per år. Februari 2022 är det 705% som gäller. 
Den här procenten reduceras nedåt löpande varje månad för de som kommer in senare i 
detta projekt. 
Det här är 3 års projekt och för varje månad som går sänker man nivåerna. 
Se grafen nedanför. 
 

 
 

Väntar du ett år, då kommer APY vara nere på +360%. 
 

Till sista vill vi rekommendera ALLA att med i den svenska Telegram-grupp som är 
framtagen för att kunna hjälpa dig! 
Här kan svar få på dina frågor. 
Här får du dessutom alla nyheter och uppdateringar gällande detta projekt! 
 

 
 

Svenska gruppen: 
https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0 
 

https://t.me/+3YtsDUdokXwyMjc0


Lycka till!   
Mikael & Marianne 
 

Mer utbildning och hjälp gällande PLCU 
 

 
 

Så här ser det ut på insidan av din ULTIMA WALLET: 

 

 
 



 

Ta ut pengar från ULTIMA WALLET, skicka till Coinsbit och växla/sälja – Del 1: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nujfVbd19 

 
Ta ut pengar från ULTIMA WALLET, skicka till Coinsbit och växla/sälja – Del 2: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nu6rVbdTx 

 

PLCU ditt egna ”digitala jordbruk” 
 

 
 
För att kunna kalla dig för en jordbrukare behöver du givetvis mark/land, jord som du kan 

bruka och använda för planteringar osv. 

Sedan behöver du grödor som du kan plantera på din mark, du kommer också behöva en del 

verktyg och maskiner för att kunna ta hand om dina grödor och mark. 

Ju större landytor du har, desto mer kan du plantera vilket då också ger dig mer intäkter. 

Men hur stora markytor du kan skaffa dig beror givetvis på hur mycket pengar du har råd att 

investera i mark. Men att köpa mark kostar så klart en hel del pengar. Men du kan ju också 

börja med att skaffa dig en mindre landyta till att börja med för att senare (när ekonomin 

tillåter det) förvärva ännu mer landytor för att kunna expandera ditt jordbruk. 

Ditt lantbruk är en tillgång som drar in nya intäkter löpande allt eftersom dina grödor växer 

och kan omsättas. 

Hur mycket du får betalt för dina odlade grödor bestäms av marknaden, tillgång och 

efterfrågan. 

 

Låt oss nu ta gå in på den digitala modellen och PLCU lösningen som en 

jämförelse! 
 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nujfVbd19
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3nu6rVbdTx


 
 
Det här den digitala modellen! 

Du behöver fortfarande mark för att kunna odla, i detta fall kallar vi det för att ”mint”. 

”Marken” i detta fall består av 2st appar! 
 

    
 

Du behöver båda dessa appar för att allt ska fungera! 

Men i detta fall är det inte bara mark du får via dessa 2 appar, Ultima Wallet/Farm förser dig 

också med alla verktyg och maskiner som du behöver. 

”Marken” köper du från företaget PLC. Det är det som PLC säljer. 

Dessa appar och den tekniska lösningen är det som PLC tillhandahåller. 

Ett komplett ”digitalt jordbruk” direkt in din ficka via mobil teknik! 

 
Men din mark kan inte generera några löpande intäkter bara genom att finnas. 

Du behöver plantera grödor på din mark! 

Det är som PLCU coin kommer in. Genom att sätta in dina PLCU coins i din farm kan nu börja 

producera nya PLCU coins! 

Ju större farm (större mark) du har desto mer PLCU coins kan du producera varje månad.  Ju 

mer PLCU coins som din farm kan producera, desto mer tjänar du! 

Men givetvis kostar det också mer att köpa en stor farm som kan producera många PLCU 

coins. 

Men du kan ju också börja med att skaffa dig en mindre farm till att börja med för att senare 

(när ekonomin tillåter det) förvärva en större farm för att kunna expandera din farm och ditt 



”digitala lantbruk” och tillföra fler PLCU coins (grödor). 

Hur mycket du får betalt för dina ”mintade”(odlade) PLCU coins bestäms av marknaden, 

tillgång och efterfrågan. 

 

Din farm är en tillgång som drar in nya intäkter löpande allt eftersom dina PLCU coins växer 

och kan omsättas. 

 

Hoppas att denna förklaring hjälper dig bättre att förstå helheten kring denna 

smarta lösning … 
Den här filmen förklarar också hur smart denna lösning är (engelska): 

https://youtu.be/Lia7BE0DdVI 

 
> Vi köper en farm (mark och verktyg) från PLC, ju större farm desto mer kan vi tjäna. Men ju 

större farm, desto högre inköpspris. 

 

> Men en farm kan inte tjäna pengar åt dig om den inte har något innehåll, vi sätter in våra 

PLCU coins i vår farm som sedan kan generera nya PLCU coins till oss helt passivt. 

 

> En sådan här Ultima Farm innehållande PLCU coins är en TILLGÅNG, en tillgång som 

genererar nya intäkter varje månad. 

 

 

https://youtu.be/Lia7BE0DdVI

