Ważne!!Żeby uniknąć zbędnych pytań prosimy
zapoznać się z materiałami dostępnymi na niżej
wymienionym kanale YouTube:
https://bit.ly/2kw6rvp

FAQ META TRADER 4
Gdzie mogę pobrać Meta Trader 4?
Na każdej stronie brokera w widocznym miejscu jest możliwość pobrania Meta Trader 4
przykładowo:
- Na stronie brokera TickMillmożesz to zrobić przewijając główną stronę w dół.
- Na stronie brokera Jafxmożesz to zrobić wybierając “MT4” z głównego menu.
- Na stronie brokera PepperStonemożesz to zrobić przewijając stronę w dół.

Jak się zalogować na moje konto Meta Trader 4?
Żeby się zalogować należy z menu głównego przejść do Plik> Zaloguj się do konta
handlowego.

Gdzie będę widział/a pozycje otwarte w MT4?
Pozycje otwarte czyli aktualnie trwające “trady”, “transakcje” będą w zakładce“Handel”
w dolnej części platformy MT4.

Gdzie znajdę zamknięte pozycje w MT4?
Pozycje zamknięte znajdziesz w zakładce “Historia Rachunku” w dolnej części MT4.

Jak sprawdzić czy jestem dobrze zalogowany/a?
Wszystkie połączenia z serwerem i konfiguracje pojawiają się w zakładce “Dziennik”w
dolnej części MT4.

MT4 nie kopiuje pozycji z Automatu Forex, co robić?
Pierwsze co musisz zrobić, to zobaczyć czy masz opłacony automat. Kolejną kwestią będzie
weryfikacja czy na MT4 nie wyskoczył żaden błąd i czy masz wystarczająco środków, aby
automat otwierał nowe pozycje. Ostatnią rzeczą jest podłączenie automatu na nowo z
poziomu mt4 ponieważ, kiedy wygaśnie Ci abonament, to będziesz musiał/a podłączyć
wszystko od nowa (tylko w MT4).

Czy mogę mieć parę kont Meta Trader 4?
Jak najbardziej. Natomiast musisz pamiętać, że subskrypcja automatu forex funkcjonuje
tylko na jednym z nich. Żeby działała na kolejnym musiałbyś również i na nim wykupić
pakiet.

Posiadam Meta Trader 4 na telefonie, czy w takim razie mogę podłączyć bota
na telefonie a nie na komputerze?
Niestety nie, podłączenie bota konieczne jest za pomocą komputera bo tylko wtedy na
platformie Meta Trader 4 masz więcej funkcjonalności.

Czy mogę mieć podgląd do transakcji na telefonie?
Tak. Posiadając Meta Trader 4 na telefonie możesz mieć podgląd w czasie rzeczywistym do
obecnych transakcji jak i tych zakończonych. Zaleca się jednak zalogowanie tylko hasłem
“do odczytu” aby mieć możliwość tylko podglądu a nie ingerencji w to co robi bot.

Czy muszę mieć cały czas włączonego Meta Trader 4 na komputerze aby bot
działał?
W sytuacji kiedy nie masz otworzonego wirtualnego serwera jest to konieczne - tylko wtedy
bot będzie kopiował sygnały i otwierał nowe pozycje. Natomiast możesz założyć wirtualny
serwer dzięki któremu bot będzie chodził 24h nawet jeśli Twój komputer będzie wyłączony.

Mój wykres różni się całkiem od wykresu z Trade Room, co robić?
Wykres na MT4 będzie zawsze inny niż ten w Ninja Trader 7. Musisz wiedzieć, o tym że jest
pewne narzędzie, które możesz pobrać na swój MT4, a jest nim Tick Bar. Narzędzie służy
do zmiany wykresu na Tickowy. Wtedy wykres po dobrym ustawieniu będzie zbliżony do
tego w NT7. To ułatwi Ci pracę na wykresie w MT4.

Gdzie mogę się zgłosić z pytaniami, problemami?
Jeżeli masz jakieś pytania, to możesz się odzywać w kilka miejsc. Natomiast pierwsze co
powinieneś zrobić to odezwać się do tych osób:
https://www.facebook.com/MichalVelKafel
https://www.facebook.com/filip.jackowiak
Możesz także dołączyć do grupy otwartej na facebooku lub napisać na nasz FanPage albo
support:
Grupa: https://www.facebook.com/groups/daytradingfree/
FanPage: 
https://www.facebook.com/daytradingadvanced/
Support: support@dtadvanced.pl

