
MT4 Supreme Edition Forbliv Forbundet
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.Opsætning af Admiral Connect
Download MT4 Supreme Edition og sørg for, at MetaTrader 4 er lukket under installationen.

Åbn .zip filen når downloadingen er afsluttet, ogdobbeltklikpåAdmiral-MT4-Apps.exefil inde i.ziparkiv
for at udføre det. Dette skulle starte installationsassistenten.

Hvis du har flere ekspempler af softwaren installeret på dit system, skal du bruge Find MetaTrader
knappen for at få den korrekte version.

Klik på Installer knappen og følg trinene på skærmen, indtil installationen er fuldført med succes.

Bemærk venligst, at Admiral Connect-udvidelsen i øjeblikket kun understøttes for Windows.

Efter installationen kan du finde ekspert rådgivere i navigator vinduet i din MT4 software interface. At
placere en af dem i charten:

1. højreklik på den respektive indikator, og
2. vælgVedhæft til en chart, eller
3. træk og slip indikatoren direkte i chart vinduet.

2.Realtid nyhedsfeed via Admiral Connect
Admiral Connect kan vise dit nyhedsfeed i realtid. Du kan tilpasse hvilke feeds du ønsker at følge,
herunder en række multi-sprog valg.
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2.1.Tilføj nyhedsfeeds
Du kan tilføje feeds, så snart Admiral Connect er aktiv i dit chart.

For at tilføje dem:

1. klik på Add a feed knappen øverst på din Admiral Connect interface og et nyt vindue med
tilgængelige feeds vil åbne

2. vælge en udbyder og en af de tilbudte feeds

3. bekræft dit valg ved at klikke på Add a feed knappen i den følgende interface.
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For at se feeds på et andet sprog:

1. sæt din MT4 til det respektive sprog, derefter
2. vælge det passende feed ud af det tilbudte valg.

For eksempel er Jandaya navnet på det tyske feed.

2.2.Filtre
Det er også muligt at filtrere nyhedsfeeds. For eksempel kan du vælge at få Admiral Connect kun vise
nyheder, der indeholder en bestemt nøglesætning.

For at gøre dette, skal du klikke på Add filter knappen øverst i interface. Hvis du ønsker at indstille
mere end en nøglesætning, kan du adskille dem med et komma.

For eksempel vil en nøglesætning EUR/USD, GBP/USD søge efter alle nyheder, der omfatter enten
EUR/USD eller GBP/USD.

Derudover har du mulighed for at indstille en lydalarm for nyheder, der indeholder dine specifikke
nøglesætninger.

2.3.Slette nyhedsfeeds
Hvis du ønsker at fjerne et nyhedsfeed, skal du vælge det i drop-down menuen i øverste venstre
hjørne af din interface. Klik på Edit feed mulighed og vælg derefter Remove feed for at slippe af med
det.

2.4.Afkobling af vinduet
Du kan frakoble Admiral Connect vinduet fra din MetaTrader. Dette vil vise Admiral Connect i et
separat vindue, der kan trækkes på andre skærme, hvis du bruger mere end én.

For at gøre dette, skal du klikke på knappen Undock window øverst på din interface. For at fortryde
denne ændring, skal du blot vælge Re-dock window knappen, der erstattede Undock knappen i det
flakoblede vindue.

3.Indskud/udbetaling
Knappen Indskud/Udbetaling øverst på Admiral Connect inerface omdirigerer dig til Trader`s Romm i
din browser. Trader`s Room giver dig mulighed for bekvemt at udstede udbetalinger og indskud.

4.Trade analyse
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Admiral Connect giver dig mulighed for at analysere dine trades og forbedre din trading strategi
baseret på resultaterne. Det viser din stærke samt svage områder og tilbyder unik indsigt til at hjælpe
dig med dine trading beslutninger.

4.1.Oversigt
Menuen Overview viser information om hele din trading konto. Flere diagrammer og grafer supplerer
de data, der er tilgængelige her.

Du kan få øjeblikkelig information om kontosaldo, egenkapital, åbne positioner og overskud/tab osv.

4.2.Analyse
Menuen Analysis lader dig analysere hvert enkelt traded symbol og marked separat. Admiral Connect
udformer et pænt resumé af dine trades og viser komprimerede oplysninger, såsom:

1. antallet af ordrer på det pågældende symbol
2. bruttoresultat og tab
3. vinder/taber positioner
4. dine bedste trades.

Bemærk, at der er en rullepanel på højre side af vinduet, som giver dig mulighed for at vise mere
information ved at rulle ned.

4.3.Ordrer
Menuen Orders viser en detaljeret historik over dine færdige ordrer. Dette inkluderer alle de ordrer, du
har udført på din trading konto.

Derudover kan du bruge den omfattende filter funktionalitet til at søge efter en eller flere specifikke
trades. Du kan indstille dine egne betingelser og kriterier, såsom en bestemt tidsramme eller en
minimal volumen.
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Bemærk, at flere sider af ordrer vises, hvis det er relevant. Brug pilene i den nederste ende af dit
Admiral Connect vindue for at få adgang til yderligere sider.

5.Varme kort
Dette viser dagens top-movers og lader dig sammenligne dem. Du kan for eksempel sammenligne
dem med gårsdagens top-movers.

Du kan også finde mere interessante statistikker, såsom:

1. en oversigt over de separate instrumenter og deres bevægelser
2. toppe plus lave point, og
3. andre nyttige funktioner.

6.Ofte stillede spørgsmål
1. Understøtter udvidelser andre sprog?  Alle Admiral Supreme plug-ins kan vises på flere andre

sprog. Hvis du sætter MetaTrader til et andet sprog, men dine ER`er vises stadig på engelsk, vælg
View indstillingen eller din regionale tilsvarende:

vælg Sprog og indstil din MetaTrader til engelsk
genstarte softwaren og derefter nulstil den til det ønskede sprog, og
genstart den igen.

Dette bør sætte alle dine ER`er til det sprog, som du ønsker.
2. Er denne udvidelse tilgængelig for MacOS?  Nej.
3. Er denne udvidelse tilgængelig for MT5?  Nej.
4. Hvad gør jeg, når gratis prøveperiode løber ud?  Hvis beskeden For at fortsætte med at

bruge Supreme Edition, ansøge venligst om real konto vises i dine ER`er, den 30-dages
prøveperiode for Supreme er udløbet. I dette tilfælde, er du velkommen til at kontakte vores
kundeservice. Vi vil med glæde låse op for ubegrænset Supreme for din demo konto.

5. Kan jeg fjerne udvalgte plug-ins fra min MetaTrader?  Ja, du kan simpelthenhøjreklik på et
hvilket som helst plug-in i navigatorvinduet og vælgSlet fra kontekstmenuen.

7.Mere info
Du er velkommen til at besøge vores YouTube-kanal for optagelser af vores webinarer om daytrading,
Højeste udvidelser og generel håndtering af MetaTrader 4-softwaren.

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.

Admiral Markets Cyprus Ltd
Dramas 2,

1st floor,
1077 Nicosia, Cyprus

Tel: +357 22 262 181
Email: hello@admiralmarkets.com

CySEC License number: 201/13
Registration number: HE310328

https://www.youtube.com/c/AdmiralsGlobal
https://www.youtube.com/watch?v=1bKK8Y9ltgs

	MT4 Supreme Edition Forbliv Forbundet
	1.Opsætning af Admiral Connect
	2.Realtid nyhedsfeed via Admiral Connect
	2.1.Tilføj nyhedsfeeds
	2.2.Filtre
	2.3.Slette nyhedsfeeds
	2.4.Afkobling af vinduet

	3.Indskud/udbetaling
	4.Trade analyse
	4.1.Oversigt
	4.2.Analyse
	4.3.Ordrer

	5.Varme kort
	6.Ofte stillede spørgsmål
	7.Mere info


