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Kilka Słów Wstępu
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Kilka Słów Wstępu
Faucety teoretycznie powstały w celu popularyzacji kryptowalut, ale jak
działają w rzeczywistości i dlaczego chcą nam płacić? Odpowiedź jest
bardzo prosta! Są to strony służące generowaniu ruchu pod reklamy, które
są na nich zamieszczone.
Dla osób, które odwiedzają tego typu strony, przewidziano bonusy w postaci
kryptowalut, a by je otrzymać zwyczaj wystarczy operacja na CAPTCHA
potwierdzająca aktywność. W tym poradniku skupimy się na freebitco
określanym mianem nieśmiertelnego kranika.
Oczywiście faucetów jest tysiące, większość z nich to zwykłe oszustwa, a
ręczna robota w tym temacie daje gówniane efekty - dlatego Ty
zautomatyzujesz ten proces dzięki skryptowi, który zakupiłeś.
Na początek mała kalkulacja. Skrypt w ciągu godziny pracy wyrabia około
10000 satoshi. Pracując więc 10 godzin dziennie, 30 dni w miesiącu daje
około 0.03 BTC, a to już jest kwota godna uwagi zważywszy, że krany w
przeciwieństwie do koparek nie obciążają komputera.
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Konfiguracja Konta Freebitco

Konfiguracja Konta Freebitco
Na początek dokonujesz rejestracji na http://freebitco.in i składasz depozyt
0.001 BTC (klikasz DEPOSIT i robisz przelew na wskazany portfel).
Teraz klikasz w PROFILE (na górnej belce strony), następnie CHANGE
WITHDRAWAL ADDRESS i wklejasz tam swój adres BTC (portfela online
lub bezpośrednio giełdy - na który będziesz robił wypłaty).
Gotowe! To wszystkie ustawienia i nic więcej nie zmieniasz…
Pamiętaj! Nie zakładaj kilku kont z jednego kompa i z tym samym adresem
BTC, ponieważ możesz mieć zbanowane konto.

Instalacja Skryptu
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Instalacja Skryptu
Gdy masz już depozyt na koncie (zwykle po kilku minutach) logujesz się na
przeglądarce CHROME na swoje konto. Szacunkowa prędkość internetu
wymagana do poprawnego działania bota to ponad 100 mb/s.
Klikasz prawym przyciskiem myszki w ZBADAJ, następnie klikasz
CONSOLE. Jeżeli masz tam cokolwiek, to klikasz przekreślone kółeczko
(celem usunięcia wszystkich komend), a jeśli nic nie masz, to możesz od
razu wkleić załączony skrypt. Na koniec klikasz ENTER.
Gotowe!
Bot samoczynnie zaczyna działać (działa kiedy masz włączony komputer).
Nic więcej nie musisz kombinować - wystarczy zawsze po włączeniu
komputera zainstalować skrypt, pozostawić stronę otwartą (działa również
przy wygaszaczu oraz w tle) i liczyć zarobione pieniądze…
Załączony skrypt masz w notatniku. Pamiętaj, by skopiować całość po
otwarciu notatnika i wkleić według schematu opisanego powyżej.
To link do pobrania skryptu: http://tegonieuczawszkole.pl/xyz

Wypłata
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Wypłata
Każdą ilość BTC powyżej 0.001 możesz od ręki wypłacić. Zawsze pozostaw
mniej więcej tę kwotę, by skrypt mógł dokonywać nazwijmy to w cudzysłowie
transakcji.
A więc, by dokonać wypłaty na swój portfel - klikasz WITHDRAW (zielony
przycisk), następnie INSTANT i na dole klikasz w (USE PROFILE
ADDRESS) dzięki temu automatycznie zostanie pobrany Twój adres
portfela. Na koniec klikasz w żółty przycisk WITHDROW.
Gotowe! W ciągu kilku minut przelew będzie na Twoim koncie.

Bonus
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Bonus
Jeśli chcesz podnieść pułap swoich zysków polecaj faucet freebitco, z linka
który znajdziesz w swoim panelu tego kranika (klikając REFER na górnej
belce strony). Możesz otrzymywać do 50% zysku z gier swoich
poleconych…
Wiedzę dotyczącą sposobów zdobywania poleconych znajdziesz na grupie
FB http://facebook.com/groups/podziemnecentrumpropagandy do której
serdecznie zapraszam Cię.

Nota Prawna
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Nota Prawna
Ten materiał ma pomóc Ci osiągnąć sukces, ale musisz mieć świadomość,
że pomimo, iż prezentowane są tutaj praktyczne rozwiązania, to nie są one
jednakowo skuteczne dla wszystkich. Wszelkie porady należy szczegółowo
przeanalizować, porównać z własnym przypadkiem i dopiero wprowadzić w
życie. Podjęcie jakichkolwiek działań jest Twoją odpowiedzialnością.
Opracowanie nie jest poradnikiem inwestycyjnym w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów
finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

