
Trade Terminal MT4 Supreme Edition
Panduan ini memuat instruksi penginstalan dan penggunaan MT4 Supreme Edition. Proses
penginstalan dan penggunaan sama dengan MT5 Supreme Edition baru . Cukup ikuti instruksi di
MetaTrader 5 Supreme Edition.

1.Ikhtisar Trade Terminal
1.1.Membuka trade terminal
Unduh MT4 Supreme Edition dan pastikan MetaTrader 4 tidak dibuka pada saat proses penginstalan.

Untuk memulai trade terminal, buka grafik untuk simbol apa saja di platform trading MetaTrader 4
(MT4). Setelah itu, tambahkan expert advisor (EA) Admiral Trade Terminal ke grafik. Anda bisa:

1. mengeklik ganda pada EA di daftar Navigator MT4 dan menggeser EA ke grafik, atau
2. klik kanan pada nama EA dan memilih Attach to a chart dari menu konteks.

Anda hanya bisa menjalankan satu EA per grafik di MT4. Jika EA sudah berjalan di grafik, maka
menambahkan Mini Terminal akan menggantikan EA yang sudah ada. Untuk menjalankan trade
terminal dan juga EA lainnya, Anda bisa membuka lebih dari satu grafik.

Terminal trading menggunakan satu jendela grafik sepenuhnya. Untuk menghindari kehilangan
pengaturan dan penyesuaian yang Anda buat di grafik Anda saat ini, pastikan Anda membuka grafik
baru untuk menjalankan trade terminal.

1.2.Komponen trade terminal
Trade Terminal terdiri dari tiga komponen:

1. market watch
2. info akun
3. daftar order.

Anda bisa menyembunyikan info akun dan daftar order dengan mengeklik panah ganda di bilah judul
masing-masing. Ini akan memberi ruang maksimum untuk market watch. Anda juga bisa mengatur
ukuran ketiga jendela itu secara manual untuk mengoptimalkan ruang sesuai preferensi Anda sendiri.
Caranya, klik pada bingkai yang memisahkan dua jendela dan geser.
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Trade terminal menampilkan semua aktivitas di akun trader, bukan hanya order yang dibuat
menggunakan trade terminal itu sendiri. Contohnya, jika Anda menjalankan sistem otomatis atau
menempatkan order secara manual menggunakan fitur built-in MT4, maka aktivitas ini akan
ditampilkan di ikhtisar akun dan daftar order di trade terminal.

2.Market watch
Market watch menampilkan widget trading seperti mini terminal untuk setiap simbol. Setiap widget ini
berfungsi dengan cara yang sangat mirip dengan mini terminal pada grafik, yang dijelaskan dalam
panduan tersendiri.

Simbol pada market watch trade terminal disinkronkan dengan market watch MT4 sendiri. Dengan
kata lain, untuk menambahkan atau menghapus simbol dari trade terminal, Anda harus menambahkan
atau menghapusnya dari market watch MT4. Trade terminal kemudian akan mensinkronkan daftarnya
dalam hitungan detik.

Admirals SC Ltd
Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahé, Seychelles

Seychelles



Kecepatan dan penggunaan prosesor trade terminal bergantung pada jumlah simbol yang ditampilkan.
Penggunaan prosesor yang berlebihan dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penempatan order
atau penutupan input.

2.1.Menempatkan trade beli/jual
Anda bisa menempatkan order beli atau jual setiap simbol di market watch menggunakan tombol Buy
dan Sell. Indikator status di bagian atas setiap widget akan menampilkan posisi bersih Anda saat ini
untuk simbol tersebut, misalnya +0.10 jika Anda memegang posisi long 0.1 lot atau -0.10 jika Anda
memegang posisi short 0.1 lot.

Anda dapat mengatur besar lot untuk order baru, menentukan stop-loss, take-profit, atau trailing stop
dengan menggunakan tombol Buy dan Sell di atas.

2.2.Kalkulator trade
Anda bisa membuka kalkulator trade untuk setiap kolom ini dengan menahan tombol CTRL dan
mengeklik kiri di kolom yang sesuai.

Contoh:

1. Jika Anda berencana untuk trading 0.25 lot dan ingin menetapkan stop-loss yang setara 100 EUR
tepat atau persentase ekuitas Anda, Anda bisa

2. ctrl+klik di kolom S&L untuk membuka kalkulator dan sistem akan menghitung jumlah pip tepat
untuk Anda.

Jika kalkulasi tepat tidak memungkinkan karena batasan besar trade (misalnya khusus lot lengkap
untuk CFD), sistem akan membulatkan ke bawah.
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Kalkulator ini memberi informasi mengenai persyaratan margin order baru Anda jika Anda menekan
ctrl+klik di kolom lot.

2.3.Menempatkan order pending

Anda bisa membuat order pending (limit dan stop dengan mengeklik  dan memilih New order. Anda
bisa mengubah tipe order, titik masuk, stop-loss, take-profit, dan sebagainya.

Harga masuk untuk order pending dapat ditentukan sebagai harga tetap (misalnya 1.2351) atau
jumlah pip. Contoh:

1. Jika Anda memilih buy-limit dan memasukkan nilai 20 pips, bukan berupa harga pasti, maka
2. order limit akan dibuat sebesar 20 pips di bawah harga saat ini.

2.4.Order One-Cancel-Other (OCO)

Formulir order baru yang dapat diakses melalui  juga dapat digunakan untuk membuat order OCO.
Ada dua jenis order OCO.

1. OCO breakout dapat Anda gunakan untuk menentukan dua harga atau dua nilai pips, di kedua sisi
harga saat ini. Mini terminal akan menempatkan buy stop dan sell stop yang sesuai. Jika salah
satu order pending terpenuhi, order lainnya otomatis akan dibatalkan. Anda biasanya
menggunakan ini saat Anda menduga akan ada pergerakan harga yang signifikan, namun tidak
yakin apakah arahnya naik atau turun, misalnya trading menurut berita. Banyak strategi trading
yang berdasarkan trading sesuai breakout dan fungsi ini menyediakan antarmuka yang nyaman
untuk itu.

2. OCO reversion atau pembalikan OCO memerintahkan mini terminal untuk menempatkan buy limit
atau sell limit, bukan buy stop atau sell stop. Biasanya tipe order ini digunakan jika Anda
memperkirakan pergerakan ke salah satu arah diikuti oleh pembalikan ke harga saat ini, misalnya
pantulan dari level tertinggi atau terendah kemarin.

2.5.Template order
Jika Anda sering menggunakan tipe order tertentu (misalnya buy limit 20 pips di bawah harga saat ini,
dengan S/L dan T/P 100-pip), Anda bisa menyimpannya sebagai template dan digunakan dengan cepat
di masa mendatang. Cukup dengan:

1. klik  tombol
2. masukkan detail di formulir New order dan
3. klik Save template dan beri nama template.
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Anda dapat mengeksekusi template yang telah tersimpan dengan cepat di masa mendatang dengan
cara:

1. menahan ctrl+klik  kemudian
2. memilih template dari daftar, dan
3. order Anda akan otomatis dieksekusi.

Perhatikan bahwa program ini tidak akan meminta konfirmasi lebih lanjut apabila Anda menempatkan
order dengan cara ini.

2.6.Menutup order

Untuk menutup posisi terbuka, klik penanda posisi di bagian atas mini terminal (teks +0.10, -0.50,
dsb.) dan geser untuk membuka panel opsi.

Panel menampilkan profitabilitas order Anda dalam nominal dan pips. Harga di bawah profit dalam pips
adalah harga masuk rata-rata posisi tersebut jika ada lebih dari satu order terbuka.

Anda dapat memilih untuk menutup semua order terbuka simbol tersebut (semua trade untung atau
rugi), atau membuat lindung nilai atau membalikkan posisi terbuka.

MT memiliki banyak fitur inovatif untuk menutup order, termasuk:

1. Close all – menutup semua posisi dan order pending
2. Close open positions – menutup semua trade aktif (order pending tetap terbuka)
3. Delete pending orders – hanya menutup order pending
4. Close all winners – menutup semua order terbuka yang untung
5. Close all losers – menutup semua order terbuka yang merugi
6. Reverse – menutup posisi saat ini dan membuka posisi baru dengan arah berlawanan dan volume

yang sama persis
7. Hedge – membuka posisi baru dengan arah berlawanan dan volume yang sama persis tanpa

menutup posisi saat ini.

Anda bisa menutup masing-masing order di jendela MT4 biasa atau menggunakan berbagai
pengaturan, ekstensi, dan template dari mini terminal baru.

2.7. Informasi simbol

Anda bisa melihat informasi simbol dengan mengeklik  dan memilih Symbol information. Jendela
akan menampilkan pergerakan harga minimum untuk simbol tersebut, serta besar trade minimum dan
maksimum, dsb.

2.8.Buka grafik baru
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Anda bisa membuka jendela grafik baru dengan mengklik  dan memilih New chart.

3.Ikhtisar akun
Account summary atau ikhtisar akun menampilkan informasi penting mengenai akun Anda, seperti
saldo, ekuitas, P/L mengambang, margin bebas, dan jumlah posisi terbuka.

Anda bisa mengatur alarm untuk entri apa pun dengan mengklik ikon lonceng di sebelahnya.
Contohnya, Anda bisa mengatur alarm jika:

1. margin bebas Anda berada di bawah $1000, atau
2. saat tidak ada posisi sama sekali (semua posisi telah ditutup).

Alarm ditampilkan sebagai pemberitahuan pop-up di MT4 dan juga bisa dikirim ke email Anda.

Ketika alarm dibuat, warna ikon lonceng akan berubah menjadi kuning. Ketika alarm terpicu, warna
akan berubah menjadi merah.

3.1.Level peringatan
Anda bisa membuat peringatan dengan menetapkan batas tertentu (misalnya 1000) dan memilih
apakah peringatan akan terpicu ketika nilai:

1. melebihi batas
2. turun di bawah batas
3. sama persis dengan batas, atau
4. tidak sama dengan batas.

Contoh:

1. Jika saat ini ada dua posisi terbuka dan Anda ingin menerima peringatan apabila ada perubahan
dalam bentuk apa pun, Anda

2. memasukkan nilai 2 untuk peringatan dan memilih opsi Not equal to (Tidak sama dengan).
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3.2.Peringatan berulang
Peringatan dapat diatur agar menjadi non-aktif setelah terpicu, atau terus berulang. Periode
pengulangan memberi tahu terminal untuk mengabaikan peringatan untuk beberapa menit tertentu.

Contoh:

1. Jika Anda meminta peringatan jika margin bebas turun di bawah $1000, maka
2. periode pengulangan mencegah alarm untuk berulang kali terpicu (setiap beberapa detik) jika

margin bebas terus berfluktuasi antara $999 dan $1001.

3.3.Email
Anda bisa menerima notifikasi email opsional apabila peringatan terpicu, selain mendapatkan
peringatan pop up standar biasa di layar Anda. Untuk menerima email, Anda harus mengaktifkan
pengaturan email MT4, yang dapat Anda konfigurasikan menggunakan menu utama MT4 - Tools >
Options > Email.

3.4.Menutup grafik dan order
Anda bisa mengatur dua tindakan spesifik jika peringatan terpicu.

1. Close all orders atau Tutup semua order, ini akan menutup semua posisi terbuka dan menghapus
semua order pending ketika alarm terpicu. Ini biasanya digunakan sehubungan dengan
peringatan margin bebas, karena Anda ingin menutup posisi untuk mencegah margin call.

2. Close all charts atau Tutup semua grafik, ini akan menutup semua grafik MT4 selain grafik trade
terminal itu sendiri. Tujuan utamanya adalah menghindari expert advisor (EA) di grafik lain untuk
menempatkan trade lebih lanjut.

4.Daftar order
Order list atau daftar order menampilkan semua posisi terbuka dan order pending di akun Anda dan
menyediakan perangkat untuk mengelola order tersebut. Ini menyalin informasi dari daftar order MT4
sendiri dan menyertakan detail tambahan seperti durasi trade dan profitabilitas dalam pips.
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Jika  di samping order berubah menjadi maka berarti trade terminal melaksanakan tindakan
otomatis terhadap order, misalnya

1. trailing stop
2. penutupan otomatis, atau
3. order mungkin bagian dari grup OCA.

Anda dapat memeriksa tindakan mana yang sedang diproses dengan mengeklik ikon tersebut dan
memilih Tasks in progress.

4.1.Mengurutkan daftar dan mengatur kolom
Anda bisa mengurutkan daftar order berdasarkan kolom. Klik pada header misalnya Ticket untuk
mengurutkan dari kecil ke besar. Klik kembali untuk mengurutkan dari besar ke kecil.

Anda juga bisa mengatur kolom pada daftar dengan menggeser header. Tekan dan tahan tombol kiri
mouse pada header, kemudian geser pointer mouse ke lokasi baru kolom tersebut yang Anda
inginkan.

Anda juga bisa menampilkan/menyembunyikan kolom dengan mengeklik tanda panah di samping
kolom dan memilih apa yang ingin Anda tampilkan atau sembunyikan di menu kolom.

4.2.Menutup order

Anda bisa menutup posisi terbuka atau menghapus order pending dengan mengeklik  di
sampingnya.

Opsi Close di toolbar di atas daftar order memuat beberapa opsi untuk menutup sejumlah order,
termasuk:

1. Close all – menutup semua posisi dan order pending
2. Close open positions – menutup semua trade aktif (order pending tidak terpengaruh)
3. Delete pending orders – menghapus semua order pending (posisi aktif tidak terpengaruh)
4. Close all winners – menutup semua order terbuka yang untung
5. Close all losers – menutup semua order terbuka yang merugi.

4.3.Modifikasi order
Anda bisa melakukan berbagai tindakan terhadap order, termasuk menutup sebagian, mengubah S/L,
dan mengatur trailing stop.

Untuk mengakses fungsi ini:

1. klik  di samping suatu order
2. pilih All orders di bawah Tools di bilah menu di atas daftar order - menu pop-up akan

melaksanakan tindakan yang diinginkan (misalnya penutupan sebagian) untuk setiap order
3. pilih beberapa order dari daftar kemudian klik Selected orders dari menu Tools
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4. klik  di jendela rangkuman.

4.3.1.Memilih order dari daftar

Anda bisa memilih beberapa order dari daftar untuk melakukan tindakan tertentu hanya pada order
yang dipilih. Fitur daftar order ini mengikuti cara kerja standar aplikasi Windows.

1. Mengklik entri akan memilih baris itu saja dan menghapus pilihan entri sebelumnya.
2. Shift+klik akan memilih semua entri antara yang saat ini dipilih dan item yang Anda klik.

Contohnya
1. jika ada lima entri di daftar order dan
2. Anda ingin memilih item dua hingga empat, maka Anda
3. mengklik item dua dan shift+klik item empat.

3. Menggunakan ctrl+klik akan mengubah pilihan entri. Misalkan entri tersebut saat ini belum dipilih,
maka tindakan itu akan memilihnya. Jika entri tersebut sudah dipilih, maka tindakan tersebut
akan membuat entri tidak dipilih. Anda bisa memilih semua entri di daftar kecuali satu entri
dengan cara:

1. mengeklik entri pertama kemudian
2. shift+klik entri terakhir dan
3. ctrl+klik order yang tidak ingin Anda pilih.

Setelah Anda memilih sebagian entri di daftar order, Anda bisa menggunakan opsi Selected orders di
menu Tools. Fungsi ini dinonaktifkan apabila saat ini tidak ada order yang dipilih.

4.3.2.Penutupan parsial, S/L, T/P, dan T/S

Anda bisa:

1. menutup sebagian (parsial) suatu order dan
2. membuat/mengubah stop loss (S/L), target profit (T/P), atau trailing stop (T/S).

Nilai stop loss dan target profit ditentukan dalam pips, walaupun S/L dan T/P juga dapat diatur di titik
impas yaitu harga masuk order.

Penutupan parsial tidak selalu dapat diproses secara tepat. Contohnya, Anda tidak bisa menutup
parsial persis 50% untuk order sebesar 0.03 lot karena 0.015 lot bukan ukuran yang dapat
dilaksanakan. Penutupan parsial selalu dibulatkan ke bawah ke besar lot terdekat yang diperbolehkan
oleh broker Anda.

Contoh:

1. Jika Anda meminta menutup 50% order Anda yang besarnya 0.03 lot, maka
2. software akan menutup 0.01 lot dan menyisakan
3. order 0.02 lot.

Harap diperhatikan bahwa trailing stop diproses oleh software trade terminal, bukan broker Anda.
Trailing stop akan berhenti bekerja jika Anda menutup trade terminal (atau MT4).
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4.3.3.Detail order

Anda bisa membuka jendela pop-up untuk setiap order dengan mengeklik nomor tiket atau mengeklik 
 dan memilih Edit.

Jendela pop-up menampilkan:

1. seberapa dekat S/L dan T/P akan tercapai (misalnya, untuk order long, jarak dari harga bid saat
ini ke S/L) dan

2. efek nominal pada saldo jika S/L atau T/P tercapai.

Profit order saat ini ditampilkan di kanan atas jendela. Profit dapat diubah antara nominal dan pips
dengan cara mengekliknya.

Anda bisa menutup order menggunakan tombol merah dan mengubah S/L, T/P, atau trailing stop
dengan mengeklik opsi yang sesuai.

4.4.Penutupan otomatis
Penutupan otomatis (automated close) dapat Anda gunakan untuk membuat aturan untuk keluar dari
suatu posisi terbuka. Ini dapat terdiri dari beberapa bagian (misalnya mengurangi suatu posisi saat
batas profit tertentu tercapai) dan bisa menyertakan visual serta pemberitahuan via email. Penutupan
otomatis juga dapat disimpan sebagai template yang dapat digunakan dengan cepat di masa
mendatang.

Harap diperhatikan bahwa penutupan otomatis diproses oleh software trade terminal, bukan broker
Anda. Ini akan berhenti bekerja jika Anda menutup trade terminal atau MT4.

Anda bisa membuat penutupan otomatis dan menjalankan yang sudah ada dengan memilih:

1. Automated close dari menu Tools untuk satu atau beberapa order, kemudian
2. Create untuk membuat aturan penutupan otomatis baru, atau
3. Edit jika sudah ada penutupan otomatis aktif untuk order tersebut.
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4.4.1.Ketentuan/aturan penutupan otomatis

Pada bagian atas formulir Automated close, Anda memilih batas jika aturan ini diberlakukan.

Anda memilih sejumlah kriteria seperti profit order dalam pips atau durasi dan nilai batas. Contohnya,
untuk melaksanakan tindakan begitu order telah dibuka selama satu jam, Anda memilih Order
duration, greater or equal to (Durasi order, lebih besar atau sama dengan) dan memasukkan nilai 60.

Untuk setiap ketentuan penutupan yang Anda buat, Anda bisa membuat sejumlah tindakan seperti
menutup sebagian atau semua order, mengatur stop loss atau trailing stop, atau mengirim notifikasi
via email. Anda hanya perlu memberi tanda centang di samping setiap tindakan yang Anda inginkan
dan isi kolom yang sesuai, misalnya persentase order yang ingin Anda tutup.

Harap diperhatikan bahwa persentase order yang akan ditutup dihitung sehubungan dengan besar
awalnya, bukan besar saat ini setelah penutupan parsial sebelumnya.

Contoh:

1. Jika Anda memiliki dua tahap, dan setiap tahap diatur untuk menutup 50% order, maka
2. order akan ditutup seluruhnya pada saat tahap kedua tercapai.

4.4.2.Menyimpan penutupan otomatis sebagai template

Setelah Anda menetapkan penutupan otomatis, Anda bisa menyimpannya sebagai template dengan
mengeklik tombol Save template. Selanjutnya, template yang telah disimpan dapat diberlakukan pada
order dengan cara:

1. memilih Automated close dari menu Tools kemudian
2. memilih template dari sub-menu.
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Anda bisa mengatur daftar template penutupan otomatis yang telah Anda simpan dan menghapus
yang sudah tidak Anda butuhkan dengan memilih Manage templates dari sub-menu.

Perhatikan bahwa program ini tidak akan meminta konfirmasi lebih lanjut apabila Anda menempatkan
order dengan cara ini.

Template penutupan otomatis disimpan secara lokal di PC Anda. Jika Anda ingin menggunakan
MetaTrader 4 Supreme Edition di PC lain, Anda harus:

1. mentransfer template Anda ke PC yang ingin Anda gunakan, atau
2. membuat template baru.

4.5.Grup OCA
Trade terminal dapat Anda gunakan untuk membuat grup OCO order pending - semua order yang
tersisa secara otomatis akan dihapus jika satu order terisi.

Order OCE pada dasarnya adalah grup OCA, yang hanya memiliki dua order di dalam satu grup.

Harap diperhatikan bahwa grup OCA diproses oleh software trade terminal, bukan oleh broker Anda. Ini
akan berhenti bekerja jika Anda menutup trade terminal atau MT4.

Anda bisa membuat grup OCA dengan memilih Create OCA group dari menu OCA. Opsi ini hanya
tersedia jika Anda memiliki setidaknya dua order pending. Beri nama yang mudah diingat untuk grup
tersebut dan beri tanda centang pada pending order yang ingin Anda sertakan.

Satu order dapat masuk ke lebih dari satu grup OCA, dan order dalam satu grup dapat ditujukan untuk
berbagai simbol yang berbeda. Anda bisa menghapus grup OCA dengan memilih Delete OCA group
dari menu OCA. Harap diperhatikan bahwa ini tidak menghapus order pending, hanya mencegah trade
terminal menjalankan aturan OCA terhadap order tersebut.

4.6.Rangkuman order
Anda bisa melihat rangkuman posisi terbuka Anda (misalnya menurut simbol, arah, durasi, dsb.)
menggunakan menu Summary pada toolbar di atas daftar order. Ini akan membuka jendela
mengambang yang memuat informasi agregat mengenai order, contohnya:
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1. total profit/loss untuk semua posisi terbuka
2. total volume dari suatu nilai trade
3. posisi long dan short satu per satu.

Anda bisa menjalankan tindakan terhadap semua order di satu kategori dengan mengeklik  ikon

4.7.Pengaturan
Anda bisa mengelola pengaturan untuk trade terminal (dan semua salinan mini terminal di grafik)
dengan memilih Confirmations and preferences dari menu Settings (pada toolbar di atas daftar order).

Ada beberapa opsi yang tersedia:

1. Confirm new orders - Konfirmasi order baru, mengaktifkan/menonaktifkan konfirmasi saat Anda
menempatkan order cepat, dengan mengeklik tombol Beli dan Jual yang berwarna hijau dan
merah di widget trading

2. Confirm close-all - Konfirmasi tutup semua, mengaktifkan/menonaktifkan konfirmasi saat Anda
menutup semua order untuk satu simbol, dengan mengeklik pada indikator status

3. Hedging mode - Mode lindung nilai, default trade terminal, yaitu sifat standar MT4 secara
keseluruhan. Jika Anda menempatkan order beli kemudian membuat order jual untuk simbol yang
sama (atau sebaliknya), software akan membuat dua order terbuka. Anda juga bisa memilih
menjalankan software dalam mode non-hedging. Jika Anda memiliki order beli dan kemudian
menempatkan order jual, maka order jual akan menutup order beli, bukan membuat order baru.

Contoh:

1. jika Anda memiliki order beli 0.3 lot dan menempatkan order jual 0.1 lot, maka
2. order tersisa yang Anda miliki adalah order beli sebesar 0.2 lot.

Menonaktifkan hedging biasanya dapat digunakan untuk menutup order dengan lebih cepat. Mengeklik
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tombol antarmuka untuk tipe order yang saat ini tidak dibuka dapat digunakan untuk menutup atau
menutup sebagian order terbuka. Jika hedging diaktifkan, maka ini akan membuka order baru.

4.7.1.Notifikasi suara

Selain itu, menu dapat digunakan untuk mengatur notifikasi suara jika ada peristiwa tertentu. Pilih
suara dan tentukan untuk kejadian tertentu, termasuk:

1. Order pasar baru
2. Order pending baru
3. Order pending diaktifkan
4. Posisi ditutup
5. Order pending dihapus.

Tombol Test dapat Anda gunakan untuk mencoba suara yang Anda pilih.

Pastikan Anda menyimpan pengaturan. Jika tidak, pengaturan akan dibuang.

4.7.2.Melepas trade terminal

Dengan cara ini, Anda bisa trading dari beberapa monitor di satu waktu.

Anda bisa melepas trade terminal menjadi jendela terpisah dengan cara mengeklik  Settings dan
pilih Undock terminal. Anda dapat terus trading saat terminal dilepas dari grafik. Untuk
menggabungkan kembali, klik Tools dan pilih Re-dock terminal.
Anda juga bisa mengubah pengaturan ini saat mengaktifkan trade terminal. Caranya, buka tab Inputs
dan aktifkan pengaturan UndockAtStartup.

5.Info selengkapnya
Disklaimer:

Admirals SC Ltd menyediakan add-ons ini secara gratis, berdasarkan pada teknologi Expert Advisor di
MT4. Seperti semua EA, ia hanya aktif ketika MetaTrader Anda telah terkoneksi ke internet dan server
kami. Admirals SC Ltd secara menyeluruh telah menguji dan memastikan keandalan teknisnya.
Namun, seperti halnya dengan semua teknologi, kegagalan tidak dapat sepenuhnya dihindari. Pastikan
Anda sepenuhnya memahami fungsi dari semua add-ins dan ekstensi, misalnya dengan
mempraktikkan penggunaanya secara ekstensif dengan akun demo gratis Admirals SC Ltd. Admirals
SC Ltd tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh masalah teknis.
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