
PLCU X Starta- up guide 

 

STEG 1.  Klicka på länken, som du har fått av din sponsor, välj “Sign up” i menyn 

och registrera genom att fylla i dina uppgifter. 

 

 

Kontrollera att din sponsors namn syns innan du fyller i formen. Lösenord 

måste uppfylla några krav; Stor bokstav, liten bokstav, siffra, speciell tecken och 

får maximum vara 14 karaktärer.  



STEG 2. Efter registrering kommer du få ett email (kolla spam), du måste 

bekräfta registreringen genom att klicka på knappen i emailet. 

 

STEG 3. Logga in på ultimafarm.com och acceptera villkoren. 

STEG 4. Nu är du redo att köpa din minting licens. Skrolla ner på sidan och hitta 

den rätta licensen. De mindre är under fliken “Ultima Minters”. Klicka på 

“UPGRADE” knappen för att köpa licensen. Du kan endast betala med krypto, 

behöver du hjälp med att köpa krypto, följ den rätta guiden till det. 

 

 



Välj rätt betalningmetod :

 

Acceptera villkoren och klicka på “PURCHASE” knappen. 

 

En QR kod kommer fram med en tillhörande wallet address och belopp. Betala 

beloppet i rätt valuta och vänta tills QR koden ändras till “PAID” 

 

 



Efter QR koden har ändrats kommer du se en blå knapp “return to sellers page”, 

klicka på det och aktivera din minting licens. 

 

Nu ska du se MAX LOAD kapaciteten på din minter på dashboardet. 

 

STEG 5. Köp av “FARMING UNIT” 

På Ultimafarm.com, skrolla ner, och hitta fliken “Farming Units” 

 

 

Du kommer att se olika paket, du kan välja det största om du vill fylla din minter 

helt, annars kan du välja mindre om du vill fylla mindre i mintern. 

Klicka på “PURCHASE” knappen för att utföra köpet.  

Du kan endast köpa din Farming Unit med PLCU coins. Om du behöver hjälp 

med det använd guiden till detta.  

Proceduren för köpet är samma som ovan, när du köpte mintern. 

 

Så snart du har betalt din Farming Unit, startar mintingen, och du kan se 

detaljerna under “HISTORY” 

 



 

 

Efter 30 dagar kommer du att få din första minting utbetalning i PLCU X. Du kan 

välja att ta ut detta och sälja på egen hand , eller kan du välja att få 1% per dag 

av din tillgängliga PLCU X balans utbetalt i PLCU automatiskt. 

 

HAPPY MINTING      


