
MT4 Supreme Edition Mini Terminal
I denne manual finder du en installations- og brugsanvisning til MT4 Supreme Edition.
Installationsprocessen og brugen er den samme i ny MT5 Supreme Edition . Du skal blot anvende de
instruktioner, der er beskrevet i din MetaTrader 5 Supreme Edition i overensstemmelse hermed.

1. Åbning af mini terminalen
Download MT4 Supreme Edition og sørg for, at MetaTrader 4 er lukket under installationen.

Hvis du har installeret flere MetaTrader 4 versioner på dit system, du kan manuelt finde den korrekte
installationsmappe med Find MetaTrader knappen.

Følg vejledningen, indtil installationen er færdig, og start derefter MetaTrader 4 igen.

På dette tidspunkt er MT4 Supreme Edition funktionalitet kun kompatibel med Windows.

For at åbne mini terminalen, skal du:

1. åbne et nyt chart eller klikke på et eksisterende i MetaTrader 4 (MT4), og
2. find Mini terminal i listen over ekspert rådgiver (ER) funktioner i navigations vinduet.

Nu enten:

1. dobbeltklik på den, og træk den derefter på charten, eller
2. højreklik på den før du vælger Vedhæft til et chart fra kontekstmenuen.
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Bemærk, at du kun kan køre en ER pr. chart i MT4. Hvis en ER allerede kører på et chart, så vil tilføjelse
af mini-terminalen erstatte den eksisterende ER.

For at køre både mini terminalen og en anden ER, skal du blot åbne mere end en chart.

2. Placering af trades med mini terminal
2.1.Placering af købs-/salgsordrer
Når mini terminalen kører, kan du placere købe og sælge ordrer ved hjælp af de store Køb og Sælg
knapper.

Du ønsker at placere købsordrer, hvis du forventer, at kurserne skal gå op, eller sælge ordrer, hvis de
forventes at falde.

MT4 vil vise de sædvanlige prikkede vandrette linjer på charten for hver ordre, f.eks. indgangspunkt,
stop-loss og take-profit hvis relevant.

Statusindikatoren øverst på mini-terminalen vil vise din aktuelle nettoposition, f.eks. +0.10 hvis du er
lang 0,1 lots, eller -0,10 hvis du er kort 0,1 lots.

Den aktuelle spread vises som nummeret mellem Køb og Sælg knapperne.

Du kan styre mængden af lots til nye ordrer og indstille et stop-loss (S/L), take-profit (T/P) eller trailing
stop (T/S) direkte, når du afgiver den oprindelige ordre. Du gør dette via indtastningsfelterne over Køb
og Sælg knapperne.

2.2.Trade lommeregner
Du kan åbne en lommeregner for hver af disse felter, ved at holde ctrl-tasten nede og venstreklikke på
det respektive felt. For eksempel:

1. hvis du planlægger at trade 0,25 lots, og du ønsker at indstille et stop-loss med den præcise
svarende til 100€ eller en procentdel af din egenkapital, kan du

2. ctrl+click i S/L feltet for at åbne en lommeregner og lade systemet beregne den nøjagtige
mængde af pips.
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Hvis en nøjagtig beregning ikke er mulig på grund af trade størrelses begrænsninger (f.eks.
udelukkende fulde lots til CFD`er), vil systemet afrundes ca.

Lommeregneren giver oplysninger om marginkravene i din nye ordre, hvis du ctrl+klik på lot feltet.

2.3.Margin lommeregner
Ved at klikke på knappen Værktøjer kan du få adgang til yderligere funktioner i mini-terminalen.

Margin lommeregneren tillader margin beregninger i realtid for nye trades. Disse indarbejder kørende
ordrer, der i øjeblikket oplader din konto.

Tjek om den ønskede ordrestørrelse passer til din konto, og om den opfylder marginkravene.

2.4.Placere afventende ordrer

Du kan placere afventende ordrer (grænse og stop) ved at klikke på  knap

Det er muligt at vælge ordretype, indgangspunkt, stop-loss og take-profit osv.

Indgangspunktet for afventende ordrer kan defineres enten som en fast sats (f.eks. 1,2351), eller som
et antal pips. For eksempel:

1. hvis du vælger en købsgrænse og foretrækker at indstille den til 20 pips, så
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2. grænse ordren er sat til 20 pips under den aktuelle sats.

2.4.1.Placering af afventende ordrer direkte fra charten

Du kan også oprette afventende ordrer fra charten.

Hvis du ctrl+klik på charten, vil et lille vindue dukke op - som lader dig oprette en afventende ordre til
den valgte pris.

Hvis den pris, du beslutter for er over den aktuelle pris, så kan du oprette et køb stop eller en
salgsgrænse.

Hvis den valgte pris er under den nuværende, kan du oprette en købsgrænse eller et salg stop.

Du kan bruge crosshairs i menulinjen MT4 eller den midterste museknap til nemt at markere de
præcise, ønskede priser eller satser.

2.5.One-cancels-other (OCO) orderer

Du kan finde OCO ordrer ved at klikke på  knap og vælge OCO-ordrer fra dropdown Ordretype
menuen.

Der er to typer af OCO ordrer.

1. OCO breakout giver dig mulighed for at angive to priser eller to værdier i pips, hver side af den
aktuelle pris. Mini-terminalen vil placere et køb stop og et salg stop i overensstemmelse hermed.
Når en af de afventende ordrer er udfyldt, annulleres den anden automatisk. Du vil typisk bruge
dette, når du forventer en større prisbevægelse, men ved ikke, om retningen kommer til at være
op eller ned, f.eks. nyheds trading. Mange trading strategier er baseret på trading med breakout
og denne funktionalitet tilbyder en praktisk interface for det.

2. OCO reversion informerer mini-terminalen om at sætte en købsgrænse og en salgsgrænse, i
stedet for end et køb stop og et salg stop. Du vil typisk bruge dette, hvis du forventer en
bevægelse i begge retninger efterfulgt af en tilbagevenden til den aktuelle pris, f.eks. en bounce
off i går high or low.

2.6.Ordre skabeloner
Hvis du finder dig selv ved hjælp af en bestemt type ordre regelmæssigt (f.eks. en købsgrænse på 20
pips under den aktuelle pris med en 100-pip S/L og T/P), kan du gemme dette som en skabelon til
hurtig genbrug i fremtiden. Simpelt:

1. klik  knap, derefter
2. indtaste detaljer i Ny ordre formularen og
3. klik på Gem skabelon knappen og vælg et navn for forudindstillet.

Du kan derefter hurtigt udføre den gemte skabelon i fremtiden ved at:

1. ctrl+klik  knap, derefter
2. vælge den gemte skabelon fra listen, og
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3. din ordre vil automatisk blive udfyldt.

Bemærk, at programmet ikke vil anmode om yderligere bekræftelse, hvis du placerer ordrer på denne
måde.

3.Lukning af ordrer
Sådan lukker du en åben position:

1. klik på positionsmarkøren øverst på mini terminalen (læsning af teksten +0.10, -0.50 osv.), og
2. åbner et panel med valgmuligheder.

Panelet viser rentabiliteten af din ordre i kontanter og pips. Prisen under fortjenesten i pips, er
positionens gennemsnitlige indgangspris, hvis der er mere end én åben ordre.

Her kan du vælge at lukke alle symbolens åbne ordrer (alle vindende eller tabende trades), eller til at
hedge eller vende den åbne position.

MT4 har adskillige innovative funktioner til lukning af ordrer, herunder:

1. Luk alle – lukker alle positioner og afventende ordrer
2. Luk åbne positioner – lukker alle aktive trades (afventende ordrer forbliver åbne)
3. Slet afventende ordrer – sletter kun afventende ordrer
4. Luk alle vindere – lukker alle åbne positive ordrer
5. Luk alle tabere – lukker alle åbne negative ordrer
6. Reverse – lukker den aktuelle position og åbner en anden på den modsatte side af markedet med

identisk volumen
7. Hedge – åbn en ordre af identisk volumen på den modsatte side af markedet, uden at lukke den

nuværende.

Du kan lukke individuelle ordrer med det almindelige MT4 vindue, eller bruge trade mini terminalens
forskellige indstillinger, udvidelser og forudindstillinger.

4.Ændring af ordrer
Du kan ændre S/L eller T/P af en ordre ved at trække dens markør, ved hjælp af håndtaget i højre
ende af markøren.

Det er også muligt at trække indgangsprisen på afventende ordrer, men du kan ikke flytte
indgangsprisen for åbne positioner.
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Hvis du trækker en markør til et ugyldigt niveau (f.eks. du trækker en S/L til den anden side af den
aktuelle markedspris), vil du blive spurgt, om du ønsker at lukke ordren.

Du kan annullere en igangværende træk ved at trykke på Esc tasten. Ved at klikke på en af
etiketterne, åbner du et nyt vindue med yderligere info og yderligere ordre muligheder.

4.1.Ændring af S/L eller T/P - alle åbne ordrer
Du kan ændre S/L eller T/P på alle åbne ordrer ved at klikke på charten. Flyt musen hen over prisen,
hvor du ønsker at indstille S/L eller T/P (brug MT4 crosshairs til præcise målretning), og derefter
ctrl+klik. Dette er den samme metode som for at placere en afventende ordre.

Fra vinduet, der popper op, klik derefter på S/L eller T/P knapperne og S/L eller T/P vil automatisk flytte
til den nye valgte pris.

For eksempel:

1. du kan ctrl+klik på high or low af en bar, og
2. indstille S/L eller T/P til den pris, eller
3. bruge crosshairs eller musemarkøren til at vælge en ny pris.

4.2.Brug linjer som trailing stop, tidsindstillet stop eller take-profit
Du kan bruge smarte linjer til at placere flere stop, take-profit eller simple delvise lukkekommandoer.
Hver type linje i MT4 software tilbyder dig flere muligheder:

1. Vandret linie – giver dig mulighed for komfortabelt at indstille flere stop-loss eller take-profit for et
hvilket som helst antal ordrer (delvis lukning kan også anvendes)

2. Lodret linie – kan udstede en tidsindstillet delvis eller fuldstændig lukke kommando for alle og
enhver ordrer

3. Diagonal line – gør det muligt at indstille og redigere trailing stops og trailing take-profits (nb:
denne type linje tillader også delvis afslutning, så du kan arrangere flere trailing stops for en
ordre).

Forskellige typer af linjer kan kombineres.
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1. åbne enhver ordre uden trailing stop (kan have profit eller stop loss som ønsket)
2. placere en hvilken som helst linje i charten via de respektive  knap
3. alt+klik på linjen i charten for at åbne Smart-Linjer vinduet
4. vælge, om linjen er beregnet til at være T/P eller S/L, og
5. sørg for at tildele den korrekte ordre eller ordrer efter behov.

Efter bekræftelse skifter linien farve til orange og SL eller TP indstilles automatisk.

Så snart prisen krydser linjen, dine afsluttende kommandoer udføres.

4.2.1.Delvis lukning af ordrer med smarte linjer

Det er muligt at delvist lukke ordrer. Du har tre forskellige muligheder for at gøre dette.

1. Som procent via delvis lukning af den ønskede ordre.
2. Regulering af ordren via lot størrelse. Du kan få ordrer til at lukke af enhver ønsket mængde af

lots eller kontrakter, når du når målprisen.
3. Den Maksimale trade størrelse efterlader det nøjagtige antal af ordrevolumen åben, som du har

angivet i det respektive felt. Hvis en ordre er på 10 kontrakter, og du sætter den maksimale trade
størrelse til to, at nå målprisen vil lukke otte kontrakter og efterlade to kontrakter uændret. Hvis
der er flere ordrer, vil kun én ordre med to kontrakter vil blive efterladt åben.

Under Advancedkan du bruge yderligere indstillinger for yderligere at øge din trading effektivitet,
herunder:

1. Slet afventende ordrer – når du når mållinjen, vil alle afventende ordrer blive afbrudt og fjernet
2. Behold denne linje efter den er udløst – linjen vil forblive i charten efter dens funktion er udløst
3. Slet denne linje, hvis en anden linje udløses – denne linje og dens funktioner fjernes, hvis en

anden linje udløses
4. Luk hver ordre individuelt – når du delvist lukker flere ordrer, er de resterende ordrer normalt

konsolideret i en resterende ordre. Du kan deaktivere dette ved at markere dette felt.
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Bemærk, at for smarte linjer for at fungere korrekt, skal MetaTrader softwaren forblive åbnet.

Desuden gemmes smarte linjer data lokalt. Det betyder, at du ikke vil se linjerne, hvis du får adgang til
den samme konto på en anden pc. Hvis MetaTrader-softwaren er lukket, vil ingen S/L, T/P eller trailing
stop blive udført.

4.3.Visning og ændring af ordredetaljer
Du kan åbne et pop-up-vindue for hver ordre ved at klikke på sin markør på charten.

Dette vindue vil vise hvor tæt S/L og T/P er til at blive ramt (f.eks. for lange ordrer, afstanden fra den
aktuelle budpris til S/L). Det vil også vise kontant effekten på saldoen, hvis S/L eller T/P rammes.

Overskud eller tab af den aktuelle ordre vises i øverste højre hjørne. Ved at klikke på dette nummer,
kan du justere det til valgfrit at vise pips eller valuta.

Den røde Luk ordre knap bruges til at lukke ordrer. Derudover kan du justere S/L, T/P eller trailing stop
via det respektive indtastningsfelt i denne dialog.

Derudover kan du delvist lukke en ordre ved at klikke på Delvis luk.

5.Øvrige funktioner
5.1.Indstillinger og deaktivering af hedging
For at justere indstillingerne for din mini-terminal:

1. klik på  Værktøjer knap, og
2. vælg Indstillinger .

På denne måde kan du deaktivere bekræftelses dialogen for at åbne og lukke ordrer (dvs. aktivere et
klik handel) og aktivere eller deaktivere hedging.

Som standard følger mini terminalen normal MT4 adfærd og lader dig have købe og sælge ordrer åbne
på samme tid. Hvis du aktiverer ikke-hedging tilstand, vil købsordrer lukke salgsordrer og omvendt. For
eksempel:

1. hvis du er lang med 0,10 lots og placere en salgsordre på 0,30 lots, derefter
2. købs ordren vil blive lukket, og
3. en salgs ordre vil blive placeret for saldoen på 0,20 lots.
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Sædvanligvis fremskynder deaktiveringen af hedging tilstand processen med at lukke ordrer. For
eksempel:

1. når du har fem DAX40 kontrakter lange åbne og ønsker at lukke dem hurtigt (dvs. med
deaktiveret hedging), du skal blot

2. klik på Sælg knappen for at lukke den aktuelt åbne købs ordre til den seneste pris.

Hvis hedging er indstillet til aktiv, nye salgs ordrer vil blive åbnet - og efterlader dig med fem DAX40
kontrakter lange og fem DAX40 kontrakter korte i stedet.

Deaktivering af hedging giver dig mulighed for hurtigt at udføre delvis ordre lukning ligeledes.

5.2.Lyd notifikationer
Desuden giver den viste menu dig mulighed for at indstille lyd meddelelser for visse begivenheder.
Vælg en lyd og indstil den til en af følgende begivenheder:

1. Ny markedsordre
2. Ny afventende ordre
3. Afventende ordre aktiveret
4. Position lukket
5. Afventende ordre slettet.

Knappen Test giver dig mulighed til at liste afspilning af den valgte lyd.

Sørg for at gemme dine indstillinger, eller de vil blive kasseret.

5.3.Automatiserede opgaver
Du kan se en liste over automatiserede opgaver som miniterminalen uafhængigt kan udføre på et givet
tidspunkt. Denne liste indeholder alle trailing stop og hver OCO ordre og kan være tilgængelig via:

1. klikke på Værktøjer knappen, og
2. vælge Auto opgaver.
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5.4.Frakobling af mini-terminal vinduet
Dette giver dig mulighed for at trade fra flere skærme på samme tid.

Du kan frikoble mini-terminalen til et flydende vindue ved:

1. klikke på  Værktøjer knap, og
2. vælge Undock terminal.

Du kan fortsætte med at trade, mens terminalen er frakoblet fra dens chart.

For at genindkoble terminalen:

1. klik på Værktøjer knappen igen, og
2. vælg Re-dock terminal.

Når du aktiverer mini-terminalen, kan du afgøre, om den skal indstilles til Altid i forgrunden.

Når du aktiverer denne funktion, forbliver mini-terminalen synlig, selvom du åbner nye vinduer. Dette
er især nyttigt, hvis du ønsker at anvende tick charts i MT4. Denne funktion er dog deaktiveret som
standard. For at aktivere den, afkryds Detached Topmost indstillingen i Inputs fanen i din mini terminal
initialiserings dialog til true.

Tick charts i MT4 og flere andre funktioner arbejder på ER-teknologi. MT4 gør det muligt for charts kun
at have én aktiv ER-tråd.

Hvis du ønsker at bruge tick charts og mini terminalen på samme tid, skal du åbne et andet MT4 chart
og starte mini terminal der. Det er muligt at bruge begge til det samme valutapar.
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5.5.Frigøre charten
Du kan frigøre charten fra MetaTrader 4, f.eks. for at flytte den til en anden skærm. For at gøre dette:

1. klik på Værktøjer knappen, og
2. aktiver indstillingen Undock chart.

Charten vil derefter blive frigjort fra MetaTrader 4, så du kan bevæge det frit.

For at tilbagevende denne indstilling, gentager du trinene for at frigøre den og vælger derefter Re-dock
chart.

6.Trading simulator
Trading simulator giver dig mulighed for manuelt at teste dine trading strategier baseret på historiske
data og analysere resultaterne. For at få adgang til trading simulator, brug  con eller tryk på Ctrl+R.

Trading håndteres via Mini Terminal interface.

6.1.Opsætning af strategitester

Åbn strategitester ved at klikke på  ikon eller tryk på Ctrl+R. Vælg ekspert rådgiver med titlen
Admiral – Trading Simulator.ex4, derefter indstille dit trading instrument og en tidsramme.

Hvis du ikke ved, hvilken testmodel der skal bruges specifikt, skal du kun vælge Kun åbne priser.
Andre indstillinger bør kun bruges af erfarne brugere.

Vælg derefter dit foretrukne tidsvindue. Sørg for, at der findes nok historiske data for denne periode.
Derudover aktivér visuel tilstand.
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For at gøre simulationen mere autentisk, skal du justere den oprindelige kontosaldo i ER indstillinger
for at matche din live konto.

6.2.Start test
Klik på Start knappen, når alle indstillinger er korrekt justeret for at starte simuleringen.

Et nyt chart vil derefter åbne. I første omgang er testen sat på pause, så du har tid nok til at tilpasse
charten visuelt efter din smag. Du kan ændre chart farver og tilføje indikatorer til charten som
sædvanligt.

Du kan gemme og indlæse skabeloner for specifikke strategier, indikatorer og farve tilpasninger, du
ofte bruger til at spare tid. Du skal blot indlæse din skabelon, når du klikker på Start test knappen for
at anvende den, før du afbryder pausen på den faktiske proces.

Når alt er opsat korrekt, skal du klikke på >> knappen for at ophæve pausen og starte simuleringen.

6.3.Trading med trading simulator
Testen vil begynde at køre, så snart du trykker på > > knappen. Brug skyderen i strategi tester
interface til at justere hastigheden eller pause charten helt, hvis du ønsker det.

Trading med trading simulatoren fungerer som beskrevet tidligere i manualen. Du har adgang til alle
trading funktioner Mini Terminal tilbyder dig i en regelmæssig MT4-chart, såsom trading lommeregner
eller smarte linjer.

6.4.Afslutning af testen
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Når du er færdig med testen, skal du bruge Stop knappen i strategitester interface. Mini terminalen i
din trading simulator vil derefter vise resultaterne af din test.

Menufanerne i strategifanen giver et ekstra overblik og omfattende statistikker for alle trades, der er
udført under testen. Dette giver dig mulighed for at analysere og evaluere din strategi.

7.Ofte stillede spørgsmål
1. Arbejde ekspert rådgiveren? Udvidelsen fungerer via ER-teknologi og fungerer kun mens

AutoTrading indstillingener aktiveret. Dette er angivet med en smiley i øverste højre hjørne af dit
chart og den grønne pil på AutoTrading knappen i din menu interface.

2. Kan jeg få multi-sprog interface på mit sprog?  Udvidelsen understøtter flere sprog, herunder
tysk, fransk og spansk. Hvis du bruger softwaren på et andet sprog end engelsk og din mini-
terminal ikke viser det valgte sprog korrekt, sæt din MetaTrader til engelsk, genstart den og skift
tilbage til dit ønskede sprog. Du kan finde denne mulighed under Vis og Sprog.

3. Er der kun én udvidelse ad gangen?  Kun en enkelt ekspert rådgiver kan være aktiv pr. chart.
Hvis du ønsker at åbne en anden ER, skal du åbne en andet chart af samme symbol og anvende
din ønskede ER der.

4. Er udvidelsen tilgængelig på Mac OS? Nej.
5. Er udvidelsen tilgængelig for MT5?  Nej.
6. Hvorfor stoppede mini-terminalen med at vise etiketter for ordrer?  Mini-terminalen kan

kun vise etiketter for op til 20 ordrer. Med mere end 20 ordrer åbne etiketter udviskes for at
reducere rod. Du kan genaktivere etiketter ved at lukke ordrer, indtil dit samlede beløb er under
20 igen.

7. Hvorfor Supreme Edition funktioner stopper med at fungere med min demo konto?  Når
du ser en notifikation, der siger For at fortsætte med at bruge Supreme Edition, bedes du ansøge
om reel konto, de 30 dages gratis anvendelse af vores Supreme udvidelse er løbet ud. Du kan
kontakte vores kundeservice og anmode om en permanent aktivering af disse funktioner til din
demokonto.

8. Er det muligt at fjerne specifikke udvidelser fra MetaTrader software?  Ja, du kan slette
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individuelle ekspert rådgivere eller indikatorer ved at højreklikke på dem i navigator vinduet.
9. Hvorfor kræver hver ordre en individuel bekræftelse?  Et klik handel er ikke aktiveret.

Aktivér den i indstillingsmenuen for mini terminalen som forklaret i 5.1.

8.Mere info
Du er velkommen til at besøge vores YouTube-kanal for live tade optagelser, vejledninger og
afspilningslister af udvidelses højdepunkter. For eksempel, tjek en kort vejledning for mini terminalen.

Ansvarsfraskrivelse:

Bemærk venligst, at disse tilføjelser tilbydes gratis af en ekstern, teknisk tjenesteudbyder baseret på
Ekspert Rådgiveres teknologien i MT4 & MT5. Som med alle ekspert rådgivere (ER) plugins, er disse
kun aktive, når din MetaTrader har etableret forbindelse til internettet og vores servere. Selv om ER`er
tekniske pålidelighed er blevet grundigt afprøvet og bør være tilstrækkelig, funktionsfejl kan aldrig helt
udelukkes. Sørg for at du fuldt ud forstår funktionaliteten af alle tilføjelser og udvidelser, f.eks. ved at
praktisere deres anvendelse i vid udstrækning på en demokonto. Du bør anerkende, før du bruger
ER`er, at Admirals ikke er ansvarlig for tab eller andre skader forårsaget af din brug af ER`er.
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https://www.youtube.com/c/AdmiralsGlobal
https://www.youtube.com/watch?v=-WhnOOVLj1o
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