
MANUÁL      REVENUEBOT   

PODSTATA PROGRAMU

Jde o propojení programu REVENUEBOT s burzou BINANCE. Robot z Revenuebot obchoduje s 
našimi penězi na binanci. Může s nimi pouze obchodovat, v žádném případě je nemůže z binance 
vybrat. To můžeme pouze my. Doporučuji si na binanci nastavit přístup 
přes SMS nebo 2FA ověření.

REVENUEBOT

Nejde vlastně o klasického robota. Tradeři nastavili různé parametry a podle nich se sestavují 
roboti. Dle zkušeného tradera jsou parametry sestaveny velmi dobře. Lidé si pak nastavují robota 
na míru podle svých představ. Je to ale dost složité a proto využíváme služeb TRADERA. 
Sestavuje nám robota se spotovým obchodováním. Výhodou je, že u spotového obchodování 
robot NIKDY nejde do mínusu. Podstatou spotového obchodování je, že robot nakupuje 
kryptoměnu, když je kurz nízko a prodává, když se kurz zvedne. Otvírá ale ještě další obchody s 
nižším kurzem, kdyby se krypto neprodalo za tu prodejní cenu. Je to vlastně taková pojistka, aby tu
krypto prodal. Vždy prodá se ziskem. Doporučená minimální cena vkladu do robota je 200 - 
300usd. Robot ale funguje i při vkladu 100usd, jen zisky jsou samozřejmě menší. 
Zisk v robotu se pohybuje zhruba od 1% do 7% DENNĚ z vkladu. Každý den je to jiné podle 
uzavřených obchodů.
Výhodou robota je, že funguje 24hodin a sedm dní v týdnu, takže vlastně pořád, dokud ho 
nestopneme.
V robotu funguje ONLINE PODPORA  / oranžové kolečko vpravo/ a reagují velice rychle a 
vstřícně.

RIZIKO 

Robot sice nikdy nejde do mínusu, ale jedno určité riziko zde je. Je to v tom případě, když kurz 
krypta letí rychle dolů a robotovi se nepodaří prodat krypto ani za nejnižší možnou cenu, aby byl v 
plusu. V tom případě obchod neuzavře a může čekat i několik dní, než cena krypto zase půjde 
nahoru. V tom případe je možné nečekat a krypto prodat pod cenou. Zde si člověk musí propočítat,
co se víc vyplatí. Jestli prodat třeba trochu pod cenou nebo čekat. Je lepší mít robotů více, protože
když nějaký robot stojí a čeká na zvýšení ceny krypta, další vydělávají. 



BINANCE

Největší kryptoburza na světě. Funguje čtyři roky a rok od roku má vyšší obraty. Její pád je asi 
stejně pravděpodobný jako pád banky. Vklad se dá poslat KARTOU /poplatek 2%/ nebo 
převodem SEPA /ZDARMA/, ale trvá několik dní. Další možností je platba v krypto /ZDARMA/.  
Můžete si i objednat VISA KARTU BINANCE. Pošlou vám ji ZDARMA. Osobně ji už mám doma. 
Přišla do 10dnů. Dá se s ní platit i v obchodech a získáváte CASHBACK až 8%  nebo si 
vybrat Kč přímo z BANKOMATU. Vedení účtu je ZDARMA , odeslání krypto na kartu 
je ZDARMA a poplatek za výběr 0, 9%. Poplatek v bankomatu mi není znám. V Německu 
například bankomat už nic navíc neúčtuje. Požádat o kartu BINANCE můžete až po VERIFIKACI.
Kontakt na suport: https://binance.zendesk.com/  …new  

VKLAD NA BINANCE

1. KARTOU - klikni NAKOUPIT KRYPTOMĚNU

Zaškrtnete možnost platbu kartou a vyplníte takto 

   

     Dále zadáte údaje z vaší karty a dáte potvrdit.  
     Pokud nepůjde odeslat, nahoru vyplňte místo 
     USD EU a dole nechte USDT. 

https://binance.zendesk.com/hc/en-us/requests/new
https://binance.zendesk.com/


2.KRYPTEM - klikni na PENĚŽENKA a FIAT A SPOT  

a pak si v přehledu najděte krypto, kterým budete platit vklad a klikněte na VKLAD, zde najdete adresu 
peněženky, na kterou krypto zašlete 



CO SLEDOVAT V ROBOTOVI  

1.   DASHBOARD     

Zde vlevo je počet botů a jestli je aktivní /RUNNING/. Nesmí svítit ERROR ani STOPED. Pokud ano, níže 
vysvětluji, co dělat. Vpravo jsou uvedené zisky denní, týdenní, měsíční a celkem.

2. ACCOUNT BALANCE HISTORY 



Najdeme v robotu pod PANÁČKEM. Jsou zde uvedené profity z obchodů, které robot uzavřel a také 
poplatky, které si ze zisku robot sthnul. Pokud máme refy, zobrazují se zde i PROVIZE od refů.

3.   BALANCE  

Vpravo nahoře jsou v BALANCE zobrazeny poplatky, ze kterých si robot sthává své provize. Robot si strhne
maximálně 50usd MĚSÍČNĚ. To je STROP. Také se zde připisují PROVIZE z refů.

4. BOT 

Vlevo pod obrázkem TELEVIZE. Zde je vidět pár, se kterým robot zrovna obchoduje, vklad v robotu /DEPO/ 
a nastavení robota /počet obchodů, profit atd/

5.   TRADE STATISTICS  

Zde jsou podobné údaje jako v botu.



VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

ORDER MATRIX -počet zadaných obchodů

MARTINGALE - % zvýšení v příštím obchodu
Čím více objednávek existuje, tím snazší je získat zisk s menšími cenovými výkyvy na trhu a stabilnější 
ziskovostí. A čím vyšší je %, tím je pravděpodobnější dosažení vysokého výnosu.
Ale pro větší počet obchodů i vyšší martingale je potřeba vyšší vklad.

PROFIT - prahová hodnota zisku, při které se cyklus uzavírá. Zisk z obchodu je fixní.

COVER RATE - rozsah zadávání martingale objednávek v %. Toto rozmezí ceny od první transakce po cenu
poslední transakce pokrývá možné výkyvy ceny krypto na trhu.

ALGO - algoritmus, směr obchodu první vybrané krypto ve vztahu k druhé, ALGO LONG - když cena 
stoupne a ALGO SHORT -když cena klesne

CO DĚLAT, KDYŽ SE NEMOHU
DO PROGRAMU REVENUEBOT PŘIHLÁSIT 

Většinou pomůže zmáčknout tyto dvě klávesy CTRL a F5. Pokud ani toto nepomůže, provádí se nejspíše 
údržba nebo aktualizace a musíme počkat. Na chod robotů to nemá vliv. 

CO SLEDOVAT V BINANCI  / nahoře vpravo lze dát do češtiny

1.   PŘÍKAZY   

V otevřených příkazech sledujeme obchody, které právě probíhají.



2. HISTORIE OBCHODOVÁNÍ     

Pod příkazy najdeme i historii obchodování, kde jsou už uzavřené obchody.

3. PENĚŽENKA 

Zde si otevřeme rubriku FIAT A SPOT 

Zobrazují se nám zde naše zůstatky v krypto.  Nahoře vlevo je celkový zůstatek přepočítaný na USD a BTC. 
To je NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚDAJ, kde sledujeme, kolik právě vyděláváme. Pokud nám robot stojí a čeká na 
kurz, zůstatek v USD je tam samozřejmě nižší, protože kurz krypto je také nižší. V zůstatku USD  se také 
odráží kurz  krypta BNB, které tam máme na poplatky. Kurz BTC není rozhodující, protože ho nevlastníme. 
Vklad do robota se provádí v kryptoměně USDT. Je to z toho důvodu, že kurz této krypto je velmi stabilní a 
pohybuje se stále kolem 1USD a výchylky jsou minimální. Přesto doporučuji nedávat celý zůstatek USDT do 
vkladu robota, ale nechat si tam kolem 2USDT rezervu kvůli výkyvům kurzu. 



4.IDENTIFIKACE         

Pod PANÁČKEM vpravo nahoře najdete termím IDENTIFIKACE. 

 Zde se provádí

 VERIFIKACE. Posílá se tam foto OP nebo PASU a ověřuje se ADRESA. Je to běžné na všech burzách a 
díky tomu vám navýší limity vkladů i výběrů.



DOPORUČENÍ

Při sledování obchodů je šikovné si vedle na liště otevřít COIN MARKET, kde se dají sledovat kurzy všech 
krypto. 

https://coinmarketcap.com/

Vpravo nahoře zadám zkratku krypta a sleduji současný kurz. Pod názvem PRODUKTS je 
i CONVERTER /SMĚNÁRNA/  nebo - li KRYPTOKALKULAČKA. Používám hlavně při kontrole zůstatků 
poplatků a sledování kurzu BTC.

POPLATKY

Poplatky za obchody a za robota jsou tady řešeny trochu neprakticky. Nestrhávají se rovnou ze zisku, ale 
musíme je mít zvlášť u robota a zvlášť na binanci. Tím pádem musíme hlídat, aby nám nedošly. Pokud 
dojdou, robot se zastaví a rozjede se až po doplnění poplatků. V binanci musíme mít poplatky v jejich krypto 
binance /BNB/ a v robotu v BTC. Stačí si poslat do binance i do robota od 5 - 10usd. 
To nějaký čas vydrží - podle množství obchodů a vkladů. Binance si bere 0.1% za každý uskutečněný 
obchod. Dole na binanci v sekci POPLATKY si  nastavte slevu 25% na poplatky.  

Robot si bere 20% ze zisku a bere si to z těch poplatků, co 

máte na BALANCI v robotu. Vezme si ale maximálně 50usd za měsíc. 



JAK SI POSLAT POPLATKY DO ROBOTA A DO BINANCE

POPLATKY DO BINANCE
Poplatky na binanci se platí v kryptoměně binance, která se též jmenuje BINANCE a má zkratku BNB.
Na binanci kliknete na PENĚŽENKA  a pak na FIAT A SPOT. Na konci řádku s USDT klikněte na SMĚNIT.  

Dále pak vyplňte takto a zadejte částku v USDT.   

POPLATKY DO ROBOTA

V robotu klikneme na ikonku DASHBOARD a zde na TOP UP BALANCE  



Nahoře VLEVO vyplníte BINANCE USDT a zelenou a červenou adresu  /MEMO/ zkopírujete do binance.

Na binanci otevřete PENĚŽENKU a PAK FIAT A SPOT a pak kliknete na VYBRAT 

 

Zde vyplníte takto: 



Dolu vpravo jen doplníte částku v BNB. V robotu se  BNB automaticky převedou na BTC a zobrazí se nahoře

vpravo pod nadpisem BALANCE  

CO DĚLAT, KDYŽ SVÍTÍ NA ROBOTU ERROR A STOPED

Je dobré robota alespoň jednou za den zkontrolovat, jestli je AKTIVNÍ. Občas se stane, že se zastaví a je 
potřeba ho znovu spustit. Přece jen je to jen robot a chybička se vloudí. Pokud naskočí v robotu ERROR A 
STOPED, otevřete si v robotu ikonku BOT 

, zde klikneme na VYKŘIČNÍK, pod kterým je uveden důvod erroru robota. Ve většině případů stačí kliknout 
na START a robota znovu spustit.  

Klikněte na ikonku TROJÚHELNÍKU  a robota nastartujte. Poté klikneme na OK a objeví se v botu pod 
nadpisem STATUS nápis, že čeká na START. Po pár minutách se v robotu objeví, že je AKTIVNÍ / 
RUNNING/.Pokud to nepomůže a robot opět vyhodí chybu, obraťte se na svého sponzora, který vám 
pomůže problém vyřešit.

REINVEST



V robotu lze nastavit AUTOMATICKÝ REINVEST. Pokud si nastavíte reinvest 100%, veškerý zisk, který 
robot vydělá, se vám převede DO VKLADU /depa/ robota. Pokud si nastavíte reinvest 50/50%, polovina 
zisku půjde do depa a polovina na binanci do USDT. Pokud vám robota bude nastavovat trader, nastaví vám 

reinvest on. Reinvest najdete zde. Kliknete v robotovi na ikonku BOT a na TUŽKU /EDIT/ vpravo. 

Dostaneme se do nastavení bota a hledáme nápis DALŠÍ NASTAVENÍ / ADDITTIONAL SETTINGS. 

Zde si už nastavíme požadovaný reinvest.

JAK SI ZVÝŠIT VKLAD V ROBOTU

Nejprve si samozřejmě musíte zaslat USDT do binance. Poté si otevřete v robotu ikonku BOT a kliknete na  
na VKLAD v DEPU.  Do kolonky AMOUT napíšeme nový celkový vklad v robotu 

a nakonec potvrdíme změnu nápisem UPDATE WALLET 

Nový vklad se v robotu objeví až v následujícím obchodu.

JAK PRODAT KRYPTO POD CENOU,
KDYŽ ROBOT DLOUHO STOJÍ



Každý z nás bude občas řešit dilema, jestli prodat krypto pod cenou, když poklesne kurz krypta a robot bude 
čekat už pár dní na vyšší kurz. Pokud proděláme pár USDT, je výhodnější krypto prodat  trochu pod cenou, 
protože robot pak jede dál a ztrátu brzy dohoní. Jak spočítáme ztrátu uvedu na příkladu  

Robot prodává 22,9 ADA za 30.52usdt. K tomu potřebuje, aby kurz ADA byl 1.33USDT. Kurz ale je pouze 
1.29USDT. Pokud bych se rozhodla prodat, dostanu 1.29 krát 22.9, což je 29.5usdt. Prodělala bych tedy 
zhruba 1usdt, což je přijatelné.
Při prodeji si otevřu v botu ikonku TRADE STATISTICS a kliknu na NÁZEV BOTA.
Vyhledám nápis NASTAVIT SI ZISK/ RESET TAKE PROFIT ORDER 

Do kolonky zadám cenu, za kterou chci prodat, viz příklad výše, zadala bych cenu 1.29usdt

Nakonec potvrdím dole nápisem RESET FINISH CYKLE ORDER

Robot prodá za vámi zvolenou cenu. Někdy se stane, že bot pak vyhodí chybu, protože se mu o jeden dolar 
snížil vklad. V tom případě postupujte jako v případě JAK DOPLNIT VKLAD, jen tam ten jeden dolar 
odepište a potvrďte. A samozřejmě pak zapněte START robota.

REFERÁLNÍ PROGRAM



Registrační link:   https://app.revenuebot.io/…  sem za ty tři tečky dopište vaše ID, které najdete v 
robotu v DASHBOARDU 

V ROBOTU dostáváte 30% z poplatků refů za robota. Provize se vám AUTOMATICKY připisují nahoru 
do BALANCE robotu. Za jednoho refa můžete měsíčně dostat maximálně 15USD, protože maximální výše 
poplatků u každého je 50USD  za měsíc.
V BINANCI klikněte na PANÁČKA a pak na DOPORUČENÍ

Zde najdete vaše registrační linky.

https://app.revenuebot.io/external/r/27779


Klikněte na VYGENEROVAT ODKAZ

Sami si určíte, kolik % dostanete vy a kolik % vaši přátelé a následně si vygenerujete váš REGISTRAČNÍ 
LINK. Provizi za refy a slevu na poplatky 25% Z BINANCE získáváte až za rok, kdy vám vše vyplatí 
najednou.

NASTAVENÍ ZPRÁV O STAVU ROBOTA

V robotu si lze nastavit posílání zpráv  o stavu robota buď na TELEGRAMU, SMS nebo EMAILEM. Klikněte 
na BOT, vpravo na TUŽKU/EDIT  a jeďte až na konec. Tam si zaškrtněte, oč máte zájem. Osobně mám 



aktivované zprávy na TELEGRAMU, když mi robot hodí CHYBU NEBO STOPKU a taky DENNÍ HLÁŠENÍ 
O ZISKU. Po vyplnění musíme potvrdit UPDATE.  

VIDEA:

https://www.youtube.com/…y4o

https://youtu.be/…QV0

https://blog.revenuebot.io/2019/06/25/settings-for-the-bot-with-profit-36-to-deposit/

https://blog.revenuebot.io/2019/06/25/settings-for-the-bot-with-profit-36-to-deposit/
https://youtu.be/JWY8NMR0QV0
https://www.youtube.com/watch?v=RPAfVMFUy4o

