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Abrindo conta na BinanceAbrindo conta na Binance

2. Preencha seu e-mail,  escolha uma
senha, marque o termo de serviço e
clique "Criar conta"

Acessar o link https://www.binance.com/pt-BR e clicar em Registrar1.

3. Arraste a peça até a posição
requerida

4. Digite o código de confirmação
enviado no email cadastrado no
passo 2
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6. No topo da página clique em "Depósito Fiduciário"

5. Clique em "Deposit Crypto To Start Trading"

7. Selecione BRL e clique em
continuar

8. Clique em "Verificar agora"

Abrindo conta na BinanceAbrindo conta na Binance
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9. Selecione o país de residência

10. Preencha os dados pessoais

11. Preencha os dados residenciais

12. Nível básico concluído

Abrindo conta na BinanceAbrindo conta na Binance
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13. Preencha as Informações
adicionais e clique em Continuar

14. Insira o valor que deseja
depositar e clique em confirmar

15. Lembretes importantes,
somente dar OK

16. Fazer a transferência para a
conta solicitada

Abrindo conta na BinanceAbrindo conta na Binance
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1. Na sua conta clique no seu usuário e em Identificação

Verificação IntermediáriaVerificação Intermediária

2. Na sessão
Intermediária clique
em Verificar Agora

3. Selecione o
documento que
deseja usar

4. Tire as fotos dos
documentos

4. Tire uma foto de
rosto

5. Não use óculos
nem boné no scaner
de rosto 

6. A verificação
demora alguns dias
para confirmar
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Para pagar uma taxa mais barata de trade é recomendado que se use
o BNB que é uma moeda da própria Binance. Vamos mostrar como
verificar se a opção está habilitada.

Usando BNB para reduzir taxasUsando BNB para reduzir taxas

Muito importante ter BNB comprado em sua conta para que o
desconto seja ativado, por isso vamos mostrar como comprar BNB.

1.Clique no ícone da sua conta e depois no seu email

2.Verifique se está ativado Using BNB to pay for fees



1. No menu da Binance clique em Trade e então escolha Classic

Na Binance o XBOT trabalha com os pares em USD, por isso você
precisa ter USDT em sua conta

2. No canto superior direito digite "USDTBRL" e clique em USDT/BRL
abaixo

3. Abaixo do gráfico você encontra a opção de colocar ordens de compra
Selecione "Market Order" e coloque o valor em Real que você quer
comprar depois clique em Comprar USDT

Verificando seu saldo
1. Clique em Carteira
2. Clique em Fiat e Spot

Comprando USDTComprando USDT
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1. No menu da Binance clique em Trade e então escolha Classic
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2. No canto superior direito digite "BNBUSDT" e clique em BNB/USDT
abaixo

3. Abaixo do gráfico você encontra a opção de colocar ordens de compra
Selecione "Market Order" e coloque o valor em USDT que você quer
comprar depois clique em Comprar BNB

Comprando BNBComprando BNB

Verificando seu saldo
1. Clique em Carteira
2. Clique em Fiat e Spot
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Para retirar o dinheiro da corretora em Real você precisa converter seu
USDT em Real.

Retirando o dinheiro por PIXRetirando o dinheiro por PIX

1. Após entrar no menu de
Trade Classic como vimos
anteriormente digite USDTBRL
na busca e clique em USDT/BRL

2. Selecione Market Order e então
coloque o preço em USDT que deseja
vender para transformar em Real depois
clique em Vender USDT

3. No menu clique em Carteira
e depois Fiat e Spot

4. Seleciome a opção de Saque

5. Selecione BRL e PIX 6. Coloque o valor em real e confirme
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Gerando API Keys na BinanceGerando API Keys na Binance

1.Entre na sua conta da Binance
e clique em Gerenciamento API

2. Escolha um nome para suas
chaves API  e clique em Criar API
(sugestão: XBOT)

3. Escolha o tipo de
verificação de segurança

4. Copiar as duas chaves para futuro
cadastro no XBOT, API Key e Secret Key

Marcar essa opção



1. Para acessar o XBOT entre em xnew.com.br e clique em Login

2. Digite seu Login e Senha 3. Clique em Corretoras

4. Clique na chave correspondente da corretora que deseja cadastrar

5. Preencha sua API Key e API Secret e clique em Salvar Alterações

Cadastrando no XBOTCadastrando no XBOT
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1. Clique em 
Gerenciar Estratégias Ativas

Adicionando EstratégiasAdicionando Estratégias

2. Clique em Adicionar

Estratégia
Selecione a estratégia que gostaria de
usar

Valor por operação
Valor de entrada da estratégia em
dólar

Operações Simultâneas
Quantidade de entradas ao mesmo
tempo da estratégia
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https://www.facebook.com/xnewoficial

https://www.instagram.com/xnewoficial

https://www.youtube.com/xnewoficial

https://t.me/xbotoficial

Canal do Instagram

Canal do Youtube

Página do Facebook

Grupo do Telegram

Redes SociaisRedes Sociais


