
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Działanie licencji demo jest ograniczone do instrumentu AUDJPY i interwałów M1, M15, H1 i D1 

Licencje live działają bez ograniczeń co do instrumentów i interwałów. 

 

1. w zakładce ogólne zaznaczamy Umożliw import DLL i Umożliw import zewnętrznych strategii 

 

 
 

2. wpisujemy adres email, żeby uruchomić licencję i klikamy OK 

 

 
 

3. jeśli licencja jest nieprawidłowa, pojawi się okienko z komunikatem Invalid licence. trzeba wtedy sprawdzić 

poprawność adresu email. 

 



 

  



 

4. pozostałe funkcje: 

 

 
Default Width – domyślna grubość rysowanych obiektów w zakresie 1-5 

Default Style – domyślny styl rysowanych obiektów. dostępne są: ciągły, kropka, kreska, kropka kreska, 

kreska kropka, kropka 

Default Color – domyślny kolor rysowanych obiektów. 

W panelu na wykresie każde narzędzie ma programowanle osobno grubość, styl i kolor. 

Buttons Width in pixels – długość panelu na wykresie w pixelach 

Buttons Height in pixels – szerokość panelu na wykresie w pixelach 

Main Button Color – kolor głównego panelu 

Setting Button Color – kolor panelu poszczególnych funkcji 

Buttons Text Color – kolor tekstu w panelu 

Fib Levels 1 – poziomy fibonacciego dostępne w panelu w zakładce 1. poszczególne poziomy trzeba rozdzielić 

myślnikiem, a wartości dziesiętne w poszczególnych poziomach trzeba wpisywać po kropce. Przykładowo: 0-

25-50-61.8-75-100 

Fib Levels 2 – poziomy fibonacciego dostępne w panelu w zakładce 2 

Fib Levels 3 – poziomy fibonacciego dostępne w panelu w zakładce 3 

Fib Levels 4 – poziomy fibonacciego dostępne w panelu w zakładce 4 

Fib Levels 5 – poziomy fibonacciego dostępne w panelu w zakładce 5 

Panel X axis – współrzędna X umiejscowienia panelu na wykresie. Im wyższa wartość, tym wykres przesuwa 

się bardziej w prawo. wartość 0 oznacza umieszcza panel najbardziej z lewej strony. 

Panel Y axis – współrzędna Y umiejscowienia panelu na wykresie. Im wyższa wartość, tym wykres bardziej się 

obniża. wartość 0 oznacza umieszcza panel najwyżej z lewej strony. 

 

  



5.  dostępne narzędzia: 

usuwanie z wykresu wszystkich narysowanych przez wskaźnik obiektów  

usuwanie z wykresu ostatniego narysowanego przez wskaźnik obiektu 

ustawianie grubości rysowanego obiektu 

ustawianie stylu rysowanego obiektu 

ustawianie koloru rysowanego obiektu 

rysowanie promienia (linia mająca początek i niemająca końca) 

rysowanie linii (linia mająca początek i koniec) 

rysowanie strzałki 

rysowanie linii pionowej 

rysowanie linii pionowej z oznaczeniem czasu i godziny na dolnej podziałce 

rysowanie linii poziomej 

rysowanie linii poziomej z ceną 

rysowanie ograniczonej linii poziomej z ceną 

rysowanie ograniczonej linii poziomej 

obliczanie zysku do ryzyka w oparciu o zaznaczone 3 punkty: sl, wejście, tp 

zaznaczanie prostokątem wybranego obszaru 

poziome zaznaczanie wybranego obszaru pomiędzy dwiema cenami. można zaznaczyć od 

punktu w lewą stronę i od punktu w prawą stronę. 

pionowe zaznaczanie wybranego obszaru pomiędzy dwiema datami 

rysowanie trójkąta 

rysowanie zniesień fibo zdefiniowanych w ustawieniach. do wyboru jest 5 zakładek 

zapisywanie bieżącego wykresu do pliku. żeby otworzyć zapisany wykres: plik, twórz 

folder danych, MQL4, files. 

 

6. naciśnięcie lewym przyciskiem myszy na wybrane narzędzie włącza je. Wciśnięta ikona na panelu świadczy o 

włączonym narzędziu. narzędzie działa do momentu wyłączenia. 

 

 

  



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 


