
Platvormi MT4 Supreme infovoo laiendus
Antud juhendis leiad installimise- ja kasutamisjuhendid MT4 Supreme Editionile. Allalaadimine on
samamoodi nagu MT5 Supreme Editionis. Lihtsalt toimige vastavalt MetaTrader 5 Supreme
Editionis näidatud juhistele.

1.Admiral Connecti seadistamine
Lae alla MT4 Supreme lisarakendus ja veendu, et MetaTrader4 platvorm on sel ajal suletud.

Kui allalaadimine on lõppenud, avage .zip-fail ja käivitage topeltklõpsuga .zip-arhiivis olev fail Admiral-
MT4-Apps.exe. Seepeale peaks avanema installiabiline.

Kui teie süsteemi on installitud sama tarkvara mitu versiooni, kasutage soovitud versiooni leidmiseks
nuppu Find MetaTrader.
Klõpsake nuppu Install ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, kuni installimine on lõppenud.

Pange tähele, et laiendust Admiral Connect saab praegu kasutada ainult Windowsis.

Pärast installimist leiate ekspertnõustajad oma MetaTraderi tarkvara liidese navigaatoriaknast. Kui
soovite paigutada mõne nendest graafikule:

1. tehke vastaval indikaatoril paremklõps ja
2. valige Attach to a chart (lisa graafikule) või
3. lohistage indikaator otse graafikuaknasse.

2.Reaalajas uudisvoog Admiral Connecti kaudu
Admiral Connect suudab kuvada uudisvoogu reaalajas. Saate valida, milliseid kanaleid jälgida, ning
võimalik on teha ka mitmekeelseid valikuid.
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2.1.Uudistekanalite lisamine
Kanaleid saate lisada kohe, kui Admiral Connect on graafikus aktiivne.

Lisamiseks:

1. klõpsake Admiral Connecti liidese ülaosas asuvat nuppu Add a feed (lisa kanal), mispeale avaneb
uus aken saadaolevate kanalitega,

2. valige uudiste pakkuja ja üks pakutav kanal,

3. valiku kinnitamiseks klõpsake liidese järgmisel kuval nuppu Add a feed.
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Teises keeles kanalite vaatamiseks:

1. seadistage MetaTraderi tarkvara soovitud keelele, seejärel
2. valige pakutud valikust soovitud kanal.

Näiteks saksakeelse kanali nimi on Jandaya.

2.2.Filtrid
Samuti on võimalik uudistekanaleid filtreerida. Näiteks saate lasta Admiral Connectil kuvada ainult
teatud väljendit sisaldavaid uudiseid.

Selleks klõpsake liidese ülaosas asuvat nuppu Add filter (lisa filter). Kui soovite lisada rohkem kui ühe
väljendi, eraldage need üksteisest komaga.

Näiteks väljendite EUR/USD, GBP/USD korral kuvatakse kõik uudised, mis sisaldavat väljendit EUR/USD
või GBP/USD.

Lisaks saate seadetes määrata, et soovitud väljendit sisaldavate uudiste saabumise korral kõlab
helisignaal.

2.3.Uudistekanalite kustutamine
Kui soovite mõne uudistekanali eemaldada, valige see oma liidese ülemises vasakpoolses nurgas
avanevas rippmenüüs. Klõpsake kanali muutmise valikut Edit ja seejärel eemaldage see valikuga
Remove.

2.4.Akna lahtidokkimine
Admiral Connecti akna saab MetaTraderist lahti dokkida. Sellisel juhul kuvatakse Admiral Connect
eraldi aknas, mille saab lohistada teistele kuvaritele, kui kasutate rohkem kui ühte kuvarit.

Selleks klõpsake liidese ülaosas asuvat nuppu Undock window (doki aken lahti). Toimingu
tagasipööramiseks klõpsake lahti dokitud aknas sama nupu asemel kuvatavat nuppu Re-dock window
(doki aken uuesti).

3.Sisse-/väljamakse
Admiral Connecti liidese ülaosas asuv nupp Deposit/Withdraw avab veebilehtisejas Dashboardi.
Dashboardis saate mugavalt esitada välja- ja sissemaksekorraldusi.

4.Tehingute analüüs
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Admiral Connect võimaldab teil oma tehinguid analüüsida ja selle põhjal kauplemisstrateegiat
täiustada. Selles kuvatakse teie tugevused ja nõrkused ning pakutakse uusi ideid, mis on
kauplemisotsuste tegemisel abiks.

4.1.Ülevaade
Ülevaatemenüüs Overview kuvatakse teave kogu teie kauplemiskonto kohta. Siin olevaid andmeid
täiendavad mitmed joonised ja graafikud.

Saate kiiresti teavet oma kontojäägi, vara, avatud positsioonide, kasumi/kahjumi jne kohta.

4.2.Analüüs
Analüüsimenüü Analysis võimaldab teil teha eraldi analüüse iga kaubeldava sümboli ja turu kohta.
Admiral Connect koostab teie tehingute kohta ülevaatliku kokkuvõtte ja kuvab lühendatud kujul
järgmist teavet:

1. vastava sümboli kohta tehtud korralduste arv,
2. brutokasum ja -kahjum,
3. võitvad/kaotavad positsioonid,
4. teie parimad tehingud.

Pange tähele, et akna paremas servas on kerimisriba, mida alla kerides saate näha rohkem teavet.

4.3.Korraldused
Korralduste menüüs Orders kuvatakse teie koostatud korralduste üksikasjalik ajalugu. See sisaldab
kõiki teie kauplemiskontol tehtud korraldusi.

Lisaks saate kasutada võimalusterohket filtrit, et otsida ühte või mitut kindlate tunnustega tehingut.
Saate määrata oma tingimused ja kriteeriumid, näiteks ajavahemik või minimaalne maht.
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Pange tähele, et vajadusel kuvatakse tellimused mitmel lehel. Teiste lehtede vaatamiseks saate
kasutada Admiral Connecti akna alumises osas olevaid nooli.

5.Soojuskaart
Sellel kuvatakse päeva kõige suuremad liikujad ning antakse võimalus neid võrrelda. Näiteks saab
teha võrdluse eelmise päeva kõige suuremate liikujatega.

Samuti võite leida huvitavat statistikat, näiteks:

1. ülevaade konkreetsetest instrumentidest ja nende liikumistest,
2. kõrgeimad ja madalaimad punktid,
3. muud kasulikud omadused.

6.Korduma Kippuvad Küsimused
1. Kas laiendused toetavad teisi keeli?  Kõiki platvormi Admiral Supreme lisarakendusi saab

kasutada mitmes eri keeles. Kui olete seadistanud MetaTraderi mõnele teisele keelele, aga
ekspertnõustajad kuvatakse endiselt inglise keeles, kasutage valikut View või selle omakeelset
vastet ning toimige järgmiselt:

valige Languages (keeled) ja määrake MetaTraderi keeleks inglise keel,
taaskäivitage tarkvara ja seadistage see tagasi oma soovitud keelele,
taaskäivitage see veel kord.

Selle tulemusena peaksid kõik ekspertnõustajad üle minema teie soovitud keelele.
2. Kas see laiendus on saadaval MacOS-ile?  Ei.
3. Kas see laiendus on saadaval MT5-le?  Ei.
4. Mida teha pärast tasuta prooviperioodi lõppu?  Kui teie ekspertnõustajas kuvatakse sõnum

To continue using Supreme Edition, please apply for real account (Supreme-versiooni kasutamise
jätkamiseks taotlege kauplemiskontot), on Supreme’i 30-päevane prooviperiood lõppenud. Sellisel
juhul võtke ühendust meie klienditeenindusega. Anname teile hea meelega õiguse piiranguteta
Supreme’i kasutamiseks demokontoga.

5. Kas ma saan valitud lisarakendusi MetaTraderist eemaldada?  Jah. Tehke navigaatoriaknas
lisarakendusel paremklõps ja valige kontekstimenüüst käsk Delete (kustuta).

7.Lisateave
Külastage meie YouTube’i kanalit, et näha meie salvestatud veebiseminare päevakauplemise,
Supreme-versiooni laienduste ja üldiselt tarkvara MetaTrader 4 kasutamise kohta.

Riskihoiatus:

Admirals pakub lisarakendusi tasuta ja need põhinevad platvormi MT4 tehnoloogial Expert Advisor.
Sarnaselt kõigi ekspertnõustamise rakendustega toimivad need ainult siis, kui MetaTrader on loonud
ühenduse interneti ja meie serveritega. Admirals on nende tehnilist töökindlust põhjalikult testinud ja
on selles veendunud. Sellegipoolest ei saa tehnoloogia puhul kunagi tõrkeid täielikult välistada.
Seetõttu on oluline, et te mõistaksite täielikult kõigi lisarakenduste ja laienduste tööpõhimõtet. Selleks
tuleks nende kasumist Admirals demokontoga põhjalikult harjutada. Admirals ei vastuta tehnilistest
probleemidest tingitud kahjumi või muu kahju eest.
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