eXeR Mining info (2017-12-17)
Hur startar man miningen?
- Gå till www.exermining.com
- Logga in med ditt vanliga användarnamn och password (samma som du använder för
att logga in på www.exervipclub.com)
- Klicka på ’Start Mining’
- Läs ’Installation Guide’ och följ instruktionerna (den finns direkt på sidan, bara scrolla
ner lite så har du en beskrivning steg för steg)
- I sista steget innan miningen startat ombeds du att fylla i din e-mail, detta ska vara
den du använt för att registrera ett konto på eXeR. Om du väljer en annan så kommer
du inte vidare.
OBS! Om du inte kan logga in med din vanliga inloggning så skapa INTE ett nytt konto. Om
du gör det så blir du en ’gratiskund’ och hamnar någon annanstans i nätverket.
Vad kostar det att mina?
- Inget
Måste jag vara Diamant medlem för att mina?
- Nej
Om jag är basic member, inte har betalt något och minar, tjänar jag något om jag har
personer i mitt nätverk som minar?
- Ja, du tjänar på all egen mining samt all mining i ditt nätverk, 5 led nedåt.
Kan man mina med mer än 1 dator?
- Ja
Hur gör man för att mina med flera datorer?
- Logga in på ’dator 1’ med ditt vanliga användarnamn och password, följ
instruktionerna enligt installations guiden. Logga in på ’dator 2’ och gör samma sak.
Upprepa lika många gånger som du har datorer att starta mining på.
- Skapa INTE nya ’basic konton’ per varje dator. Ni tjänar inget på detta, det ökar bara
administrationen.
- Varje dator registreras som separata ’klienter’ på ditt konto, vilket gör att man kan
följa hur mycket varje dator minar.
Vilken länk skickar jag till vänner & bekanta om de vill starta eXeR mining?
- Logga in på www.exervipclub.com
- Din unika mining länk kommer upp direkt på samma ställe som din vanliga ’referral
länk’. Kopiera den och skicka till folk du känner. Det underlättar naturligtvis om du
informerar om vad du har skickat.
OBS! Om du hänvisar dina vänner & bekanta till www.exermining.com och de registrerar sig
UTAN din unika länk så blir de automatiskt ’gratiskunder’ och kan hamna var som helst i

nätverket. Sannolikheten att de hamnar just i ditt nätverk är inte stor så var noga med att
logga in och skicka din unika länk.
Kan jag använda datorn till annat när den minar?
- Ja, bara minimera fönstret med miningen (stäng inte) och gör det du vill göra.
Hur mycket kapacitet använder min dator för att minar?
- 30% av datorns kapacitet
Kan jag ändra hur mycket kapacitet min dator använder för att mina?
- Ja, inom kort kommer den funktionen
Finns det något jag INTE kan göra med min dator när den minar?
- Ja, spela dataspel som kräver mycket kapacitet av min dator.
Kan jag har ’strömsparläge’ igång på min dator?
- Nej, den måste man stänga av. Om datorn har strömsparläge igång så stängs den av
en viss tid och då slutar miningen.
Vad händer om man får strömavbrott och batteriet tar slut på datorn?
- Miningen slutar. Starta upp den igen när du har batteri och ström.
Vad händer om min dator kraschar?
- Kontakta supporten (info@exervipclub.com)
Har min internethastighet någon betydelse för min mining?
- Nej, i alla fall inte mycket. Det räcker med vanlig standardhastighet.
Kan jag följa hur mycket jag minar?
- Ja, all statistik hittar du på mining sidan på dashboarden.
Kan jag se om min mining är lönsam och min dator är tillräcklig för att mina?
- Ja
Vad ska jag göra om min dator visar sig inte kunna mina så bra?
- Skaffa en bättre enhet.
Spelar det någon roll om jag har en ’superdator’ jämfört med en standard?
- Ja, du tjänar mer på din egen mining med en bättre och mer effektiv dator MEN den
stora förtjänsten i eXeR mining beror på storleken på ens nätverk. Vi rekommenderar
INTE att gå och köpa värstingdatorer, använd de du har så länge de håller
minimumkraven och koncentrera istället tid på att sprida till vänner och bekanta och
lär dem sprida vidare.
Var kan jag se hur mycket mitt nätverk minar?
- På min miningsida, på dashboarden.

Kan jag se de som bara minar under referrals på www.exervipclub.com?
- Nej, du kan inte utläsa om de minar där. Det syns separat på miningsidan.
Kan jag mina med en Mac?
- Inom kort JA (2017-12-18 nej)
Kan jag mina med en surfplatta?
- Vi håller på att utveckla, för närvarande fungerar det inte med eXeR mining.
Kan jag mina med en telefon?
- Nej, testa inte, telefonen kan explodera.
Om jag har flera egna konton, måste jag mina på alla mina konton för att få ersättning?
- Nej, det räcker att du minar med din huvudposition (den som är överst)
Hur vet ni att jag har flera egna konton?
- Genom att ni har registrerat SAMMA e-mail adress på alla era egna konton.
Vad händer om jag inte minar själv?
- Då betalas provisionen för ditt nätverks mining INTE ut.
Varför måste jag mina själv?
- För att ingen ska åka snålskjuts på någon annan.
Hur mycket måste jag mina för att få provision för mitt nätverk?
- Ackumulerat 60 timmar per månad, dvs 2 timmar per dag.
Måste jag mina varje dag?
- Nej, så länge du kommer upp i 60 timmar på en månad så räcker det.
Hur vet ni hur mycket min dator har minat på en månad?
- Varje dator registreras med information om hur mycket som minas. Din dator är
kopplad till ditt medlemskap och har du inte minat dina timmar så stoppas
utbetalningen automatiskt.
Kan jag mina tex 240 timmar (60x4) på en månad och sen strunta i att mina 3 månader i
rad?
- Nej, det går inte att ’spara’ till nästkommande månad. Räkneverket nollställs varje
månad.
Vad händer nästkommande månad om jag inte minat mina 60 timmar en månad?
- Inget om du minar 60 timmar den månaden, då betalas provisionen ut som vanligt.
Vad händer om jag minar mer än 2 timmar per dag?
- Du tjänar mer.

Får jag utbetalning varje dag?
- Exakt frekvens på utbetalningarna är inte bestämt ännu. Vi kommer att se över vilket
som är mest lönsamt för er. Om man betalar ut för små belopp så riskerar avgifterna
att ’äta upp’ provisionen. Vi kommer att betala ut i en sådan frekvens så att det blir
mest lönsamt för den som minar.
Vilken valuta betalar ni ut min mining och min provision i?
- Default blir i den valutan vi minar vid tillfället. Om man vill ändra och istället ha det i
Bitcoin så kommer man att kunna ändra det.

Varför är inte Bitcoin default valuta för utbetalning?
- Vi kommer att mina de valutor som är bäst för vanliga persondatorer och som
genererar mest förtjänst. Vi rekommenderar att behålla valutan som en investering
eftersom vi kommer att mina valutor som vi förväntar ska stiga.
Var kan jag följa mynten jag tjänar?
- I eXeR’s e-wallet (e-plånbok) där ni skapar ett konto.
Kan jag se vilken valuta som minas?
- Ja, det syns dels i miningsystemet och dels på ditt konto i eXeR’s e-wallet.
Vad betyder det att vi minar i pool?
- Att många minar samtidigt.
Vad tjänar man på att mina i pool?
- Ju fler som minar samtidigt, desto snabbare utvinns mynten.
Tjänar man samma belopp per varje dators mining?
- Nej, de som har bättre dator respektive bättre grafikkort i sina datorer tjänar normalt
mer än de som använder en ’standard’ dator. Hur mycket man tjänar beror också på
hur många timmar man minar och hur många timmar ens nätverk minar.
Kan jag få ’gratiskunder’ som börjar mina?
- Ja, men endast om du är Diamond. Gratiskunder läggs bara ut på
Diamantmedlemmar.

