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Jak włączyć Wskaźniki 
Purple do pracy w systemie 

operacyjnym Windows 
 

Wskaźniki Purple stanowią część wyposażenia stosowanego do wspierania Analizy 
Technicznej. Liczba traderów Purple, którzy korzystają z tych wskaźników, stale rośnie. 
Możesz wypróbować je za darmo na rachunku rzeczywistym lub demo. Ten poradnik 
pokaże ci jak to zrobić. 

Ale zanim zaczniemy, pamiętaj, że nasze wskaźniki mogą być stosowane tylko na 
rachunkach handlowych Purple Trading, więc trzeba się zarejestrować za darmo! 

1) Rejestracja 

W przypadku, gdy nie zarejestrowałeś się jeszcze w Purple Trading, nie wahaj się przejść 
przez tę rejestrację całkowicie za darmo tutaj 

2) Pobierz platformę  

Jeśli jesteś już zarejestrowany, ale jeszcze nie pobrałeś i nie zainstalowałeś platformy MT4 
z Purple Trading, użyj następującego linku do pobrania tutaj 

3) Pierwsze uruchomienie MT4 

Platforma może być uruchomiona w systemie Windows poprzez ikonę na pulpicie "Purple 
Trading" (w przypadku zaznaczenia "ikona na pulpicie" lub "skrótu" podczas instalacji) lub 
poprzez menu Start, najczęściej pod nazwą "Purple Trading MT4" poprzez plik startowy 
"Purple Trading MT4" o tej samej nazwie. 

 

https://www.purple-trading.com/start/individual/?lng=cs&ib=8963
https://download.mql5.com/cdn/web/8645/mt4/purpletrading4setup.exe
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4) Zaloguj się na MT4  

Po uruchomieniu platformy, zostaniesz poproszony (patrz obrazek poniżej) o 

wprowadzenie danych do logowania. 

Pola:  Login – wpisz login, otrzymany przez e-maila 

Hasło – wpisz hasło wybrane podczas rejestracji 

Serwer – wybierz serwer, podany w tym samym e-mailu, co login 

 
 

5) Pobierz Wskaźnik Purple  

Aby przyspieszyć ten proces, można pobrać dowolny z naszych wskaźników za pomocą 
poniższych linków 

Linki:  Pobierz Purple Bands 

Pobierz Purple Strike 

Pobierz Purple Extreme 

Pobierz Purple Levels 

 

 

https://www.purple-trading.com/assets/doc/Purple_Bands_indicator.ex4
https://www.purple-trading.com/assets/doc/Purple_Strike_indicator.ex4
https://www.purple-trading.com/assets/doc/Purple_Extreme_indicator.ex4
https://www.purple-trading.com/getmedia/d2ea6f4a-ccc5-4ca2-bd88-df7d73d4e983/Purple_Levels_indicator-ex4.zip
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6) Włączenie okna listy instrumentów  i 
nawigatora w MT4 

W przypadku, gdy okna "Rynek" lub "Nawigator" nie są widoczne na platformie, co jest 
bardzo ważne dla pracy w MT4, można je uwidocznić poprzez menu opcji "Widok" (patrz 
zdjęcie poniżej - fioletowy kolor tła). 

 

7) Wybór rynku 

Z okna listy instrumentów można wybrać rynek (podwójne kliknięcie myszką), do którego 
ma zostać zastosowany wskaźnik. Jeśli takiego rynku nie ma w ofercie, może być konieczne 
dodanie go (kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dowolny rynek spowoduje 
wyświetlenie opcji, a w zakładce "Symbole" mogą pojawić się rynki, które nie zostały jeszcze 
wykazane). 

    Lista instrumentów (w kolorze fioletowym) 
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8) Załadowanie wskaźnika w MT4  

W celu załadowania dowolnego wskaźnika do platformy należy otworzyć "Plik", kliknąć 
"Otwórz folder danych" (na obrazku poniżej w kolorze fioletowym), a po jego otwarciu 
należy otworzyć plik "MQL4", następnie plik "Wskaźniki" i plik pobranego wskaźnika należy 
tam skopiować jako ostatni krok. 
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9) Załadowanie wskaźnika na rynek  

Wskaźnik można załadować poprzez okno Nawigator pod plikiem Wskaźnik (tutaj można 
znaleźć i wybrać wskaźnik) i poprzez podwójne kliknięcie lub przeciągnięcie go do okna 
wykresu - w ten sposób aktywujemy go. 
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10) Opcje dostosowania wskaźnika  

Każdy z poszczególnych wskaźników można dostosować do własnych potrzeb. Na 
przykład poprzez ustawienie powiadomień, okresów lub dostosowanie wyświetlanych 
kolorów do własnych preferencji.  

 

11) Usunięcie wskaźnika  

W przypadku, gdy chcesz usunąć wskaźnik, po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy na 
okno wykresu, a w menu przewijania w dół wybierz "Lista wskaźników", gdzie można go 
później usunąć.  

  

I to wszystko, wskaźniki są 
teraz gotowe do użycia  

Jeśli chcesz, abyśmy pokazali Ci, jak właściwie używać wskaźników, nie wahaj się 
skontaktować z nami, używając adresu info@purple-trading.com. Chętnie Ci pomożemy. 

 

 

mailto:info@purple-trading.com


 

Purple Trading 

“Broker forex z ludzką twarzą” 

www.purple-trading.com 

CFD są złożonymi instrumentami, niosącymi za sobą wysokie ryzyko utraty całej 
inwestycji w wyniku dźwigni finansowej. 73,2% inwestorów detalicznych traci swój kapitał 

podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. 

(Wartość ta została ustalona w okresie od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 
roku. Należy dokładnie rozważyć, czy rozumieją Państwo, jak działają instrumenty CFD i 

czy mogą Państwo podjąć tak wysokie ryzyko utraty początkowej inwestycji. 

 

 

 

Handel na rynku Forex z depozytem zabezpieczającym niesie ze sobą wysokie ryzyko i może nie 
być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wysoki poziom dźwigni finansowej może działać 
zarówno na korzyść, jak i niekorzyść klienta. Przed podjęciem decyzji o handlu walutą należy 

dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Możesz stracić 
część lub całość swojej początkowej inwestycji i dlatego nie powinieneś inwestować pieniędzy, na 

utratę, których nie możesz sobie pozwolić. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć 
niezależnej porady. 

Wszelkie opinie, wiadomości, badania, analizy, ceny lub inne informacje zawarte na tej stronie są 
dostarczane jako ogólny komentarz rynkowy i nie stanowią porady inwestycyjnej. L.F. Investment 
Limited nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń za 

utratę zysków, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania lub polegania na 
takich informacjach. 

Purple Trading jest nazwą handlową będącą własnością i zarządzaną przez L.F. Investment Limited, 
licencjonowaną Cypryjską Firmę Inwestycyjną regulowaną przez licencję CySEC, nr 271/15. 

http://www.axiory.cz/

