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Wprowadzenie
Przed zainstalowanie One Click Trader i użyciem na koncie rzeczywistym należy zapoznać
się z poniższymi punktami :
1 - Inwestycja na rynku FOREX wiąże się z dużym ryzykiem , nieumiejętne lub
nieprawidłowe użycie programu może spowodować znaczące straty na koncie.
2 - Przed użyciem One Click Trader na rachunku rzeczywistym zaleca się przetestowanie
aplikacji na koncie DEMO.
3 - Jeżeli macie Państwo podejrzenia że One Click Trader działa nieprawidłowo należy
niezwłocznie wyłączyć oprogramowanie i skontaktować się autorem.

Co musisz wiedzieć przed uruchomieniem
One Click Trader
One Click Trader jest kompatybilny z wszystkim platformami MetaTrader4 u każdego
brokera.
One Click Trader automatycznie rozpoznaje rodzaj kwotowań u brokera cztero lub pięcio
cyfrowego.
Nie należy zbyt często wyłączać i włączać platformy.
Wymagania systemowe dla optymalnej pracy oprogramowania :
● procesor 1,5 GHz
● pamięć RAM 1 GB
● system operacyjny Windows7, Windows XP, Windows Vista
Stabilne połączenie z internetem jest również niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
One Click Trader
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MetaTrader 4 (MT4) instalacja
platformy handlowej.
One Click Trader działa na platformie MetaTrader 4. Jeżeli nie masz zainstalowanej
platformy na swoim komputerze, poniżej znajduje się link gdzie możesz założyć konto
rzeczywiste lub też konto demo
http://www.armadamarkets.pl

Instalacja platformy.
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Po zakończeniu instalacji użytkownik zostanie poproszony o utworzenie konta
DEMO. Wypełnij wszystkie pola , zaznacz zgodę na subskrypcje i naciśnij przycisk
Dalej.
W następnym oknie wybierz serwer konta Demo wciśnij Dalej .
Po utworzeniu konta Demo i zapisaniu danych do logowania wciśnij Zakończ.
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Teraz możesz już przejść do instalacji One Click Trader.
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Instalacja One Click Trader
Dla prawidłowego działania One Click Trader należy zainstalować środowisko
FRAMEWORK 4.0

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851
INSTALACJA
Pobierz i uruchom One Click Trader
http://forex-service.home.pl/wordpress/?page_id=86

Postępuj zgodnie ze wskazaniami instalatora.
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Uruchomienie i konfiguracja
One Click Trader
Po zainstalowaniu One Click Trader należy przejść do ustawień NARZĘDZIA -> OPCJE
(TOOLS -> OPTIONS)

W nowym oknie wybrać zakładkę STRATEGIE (EXPERT-ADVISORS) i zaznaczyć
wszystkie ustawienia jak na obrazku poniżej.
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Teraz można już przejść do uruchomienia One Click Trader .

Potwierdź wciskając OK.
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Jeżeli proces uruchamiania przebiegnie pomyślnie ukaże się informacja :
One Click Trader launched OK.

Jeżeli nie widzisz okna One Click Trader sprawdź zakładkę strategie w poszukiwaniu
błędów.

Jeżeli ciągle masz problem z uruchomieniem One Click Trader skontaktuj się ze mną
pod adresem email : oneclick@forex-service.pl
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Ustawienia One Click Trader
Panel główny

1 cena BID , przycisk składania zleceń sprzedaży.
2 cena ASK, przycisk składania zleceń kupna.
3 zysk/strata zleceń sprzedaży, przycisk zamykania wszystkich zleceń
sprzedaży.
4 zysk/strata zleceń kupna, przycisk zamykania wszystkich zleceń kupna.
5 zysk/strata wszystkich zleceń , przycisk zamykania wszystkich otwartych
zleceń.
6 para walutowa na której uruchomiony jest OCT.
7 przycisk MM do wyboru stała wielkość pozycji lub dobrana procentowo
względem wolnych środków i odległości do stoploss.
8 aktualny spread.
9 wartość w pipsach dla stoploss.
10 wartość w pipsach dla takeprofit.
11 maksymalny poślizg podczas otwierania transakcji (nie działa u brokerów typu
ECN/STP)
12 Wielkość pozycji lub procent w zależności od wybranego MM/
A. Przycisk do przesuwania okna OCT.
B. Przycisk minimalizacji okna OCT.
C. Przycisk pokaż / ukryj panel otwartych zleceń (ORDERS).
D. Przycisk pokaż / ukryj panel zleceń oczekujących (PENDING).
E. Przycisk pokaż / ukryj panel ustawień 1 (SET1)
F. Przycisk pokaż / ukryj panel ustawień 2 (SET2)
G. Przycisk pokaż / ukryj panel ustawień 3 (SET3)
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Panel SET1

13. Przycisk włącz / wyłącz funkcje BreakEven (BE).
14. Poziom aktywacji funkcji BE.
15. Poziom zysku na jaki ma przestawić BE.
np. Cena otwarcia + 1pips.
16. Przycisk włącz / wyłącz funkcje TrailingStop (TS).
17. Poziom aktywacji funkcji TS.
18. Krok funkcji TS ( co ile kolejnych pipsów zysku ma “podciągać” TS).
19. StopLoss dla funkcji TS.

Panel SET2

24. Komentarz dla zleceń,
25. Unikalny numer dla składanych zleceń.
26. Przycisk włącz / wyłącz rysowanie strzałek na wykresie.
27. Przycisk włącz / wyłącz funkcje “Jedno kliknięcie”.
28. Przycisk włącz / wyłącz funkcje automatycznego ,dopasowania ilości miejsc po
przecinku.
29. Przycisk włącz / wyłącz funkcje Visual Order.
30. Zmiana sposobu wyświetlania zysku między wartością w pipsach a walucie
bazowej.
31. Pokaż / ukryj przycisk HEDGE ( do otwierania przeciw stawnych zleceń jednym
kliknięciem)
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Panel SET3

1. Przycisk włącz / wyłącz funkcje “częściowe zamykanie pozycji” (PC) dla TP.
2. Przycisk włącz / wyłącz funkcje “częściowe zamykanie pozycji” (PC) dla SL.
3,5,7,9,11) Poziom aktywacji funkcji PC TP.
4,6,8,10,12) Jaką część procentową ma zamknąć na wybranym poziomie.
13,15,17,19,21) Poziom aktywacji funkcji PC SL.
14,16,18,20,22) Jaką część procentową ma zamknąć na wybranym poziomie.

Panel ORDERS

32. Automatyczne odwracanie pozycji.
33. Numer transakcji .
34. Przycisk zamknięcia pojedynczej transakcji.
35. Cena otwarcia pojedynczej transakcji.
36. Poziom StopLoss pojedynczej transakcji.
37. Poziom Takeprofit pojedynczej transakcji.
38. Przycisk włącz / wyłącz edycje pojedynczej transakcji.
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Panel PENDING

39. Przycisk otwierania zleceń SELLSTOP lub SELLLIMIT
40. Przycisk otwierania zleceń BUYSTOP lub BUYLIMIT.
41. Kasowanie wszystkich zleceń oczekujących sprzedaży.
42. Kasowanie wszystkich zleceń oczekujących.
43. kasowanie wszystkich zleceń oczekujących kupna.
44. Wybór rodzaju zleceń oczekujących STOP lub LIMIT.
45. Odległość składanego zlecenia oczekującego od aktualnej ceny.
46. Cena po jakiej ma złożyć zlecenie oczekujące.
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FOREX trading has large potential rewards, but also large potential risk. You must be aware of the risks
and be willing to accept them in order to invest in the FOREX markets. Don’t trade with money you can’t afford
to lose. This is neither a solicitation nor an offer to Buy/Sell currencies, futures or options. No representation is
being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those discussed on this web
site. The past performance of any trading system or methodology is not necessarily indicative of future results.
Trading foreign exchange on margin carries a high level of risk and is not suitable for all investors.
The high degree of leverage can work against you. As with all investments, you should not invest money that
you cannot afford to lose.
Before deciding to invest in foreign exchange, you must carefully consider your investment objectives, level
of experience, and risk appetite. Additionally, you must be aware of all the risks associated with foreign
exchange trading and seek advice from an independent financial advisor. Past results are not necessarily
indicative of future success.
CFTC RULE 4.41 – HYPOTHETICAL OR SIMULATED PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN LIMITATIONS.
UNLIKE AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING.
ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER-OR-OVER
COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY.
SIMULATED TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED
WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS
LIKELY TO ACHIEVE PROFIT OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN.
By using One Click Trader, you acknowledge that you are familiar with these risks and that you are solely
responsible for the outcomes of your decisions. We accept no liability whatsoever for any direct
or consequential loss arising from the use of this product. It's to be noted carefully in this respect, that past
results are not necessarily indicative of future performance. Your purchase One Click Trader serves as your
acknowledgement and representation that you have read and understand these TERMS OF USE and that you
agree to be bound by such TERMS OF USE ("License Agreement").
Copyright Information
REPRODUCTION AND OR TRANSLATION OF ANY PART OF THIS WORK BY ANY MEANS ELECTRONIC OR
MECHANICAL INCLUDING PHOTOCOPYING BEYOND THAT PERMITTED BY COPYRIGHT LAW WITHOUT THE
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER IS UNLAWFUL.
Copyright © 2011 – One Click Trader, www.forex-service.eu - All Rights Reserved
Author: One Click Trader Team
Website: www.forex-service.eu
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