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Tickmill MT4 na Mac 
Oficjalna platforma MetaTrader 4 opracowana przez MetaQuotes jest dostępna wyłącznie dla 
systemu Windows i urządzeń mobilnych.  Tickmill jednak ceni wygodę użytkownika i zawsze 
chętnie dodaje dodatkowych starań, aby zapewnić użytkownikom najlepsze narzędzia, aby 
mogli handlować na rynku walutowym bez problemów. Ponieważ komputery Apple stają się 
coraz bardziej popularne pośród inwestorów, stworzyliśmy natywną aplikację MetaTrader 4 
Mac, aby sprostać potrzebom naszych klientów. 

Podczas gdy większość brokerów oferuje jedynie zwykłą instrukcję instalacji, opisującą 
czasochłonny proces instalacji MT4 na Mac’u, Tickmill daje użytkownikom szansę rozpoczęcia 
handlu na najbardziej popularnej platformie handlu walutowego na świecie na Mac’u w ciągu 
kilku sekund. 

Co jest w środku 

Tickmill oferuje użytkownikom, platformę MetaTrader 4 dla Mac’a, która jest niemal 
identyczna jak regularna aplikacja na Windows’a. 

To oprogramowanie posiada wiele użytecznych cech i funkcjonalnych opcji, które obejmują: 

• 3 rodzaje wykresów 
• 9 interwałów czasowych 
• Ponad 50 domyślnych wskaźników 
• Wiele obiektów graficznych 
• Liczne wykresy 
• Opcja instalacji dowolnego spersonalizowanego wskaźnika 
• Handel jednym kliknięciem 
• Pełna personalizacja 

Teraz użytkownicy mają możliwość korzystania z tego wszystkiego za pośrednictwem 
jednorazowego procesu instalacji, który jest tak prosty, jak instalacja wszystkich innych 
aplikacji dostępnych poza App Store. 

Instalacja na Mac’u 

Ta instrukcja szybko przedstawi instalację, użytkowanie i usunięcie MetaTrader 4 dla Mac’a. 
Należy zezwolić na pobranie aplikacji spoza App Store, aby pomyślnie zainstalować platformę. 
Należy to wykonać w następujący sposób: 

Przed uruchomieniem MT4 dla Mac’a, idź do Preferencji Systemowych, wpisując 
odpowiednią komendę w polu wyszukiwania Spotlight, które jest umieszczone w górnej 
prawej części twojego ekranu. 
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Będąc w Preferencjach Systemowych, wejdź do Bezpieczeństwa & Prywatności, a następnie 
wybierz zakładkę Ogólne i zezwól na pobieranie aplikacji ze wszystkich źródeł. Odblokuj 
również możliwość wprowadzania zmian poprzez kliknięcie na zamek w dolnym rogu, 
wpisując swoją nazwę użytkownika i hasło. 
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Następnym krokiem jest odnalezieniem instalatora .dmg MT4 dla Mac’a. Zazwyczaj wszystkie 
nowe pobrane pliki są umieszczane w folderze Pobrane. Następnie, uruchom plik instalacyjny 
.dmg. Gdy plik .dmg jest przyciśnięty, przeciągnij i upuść ikonę aplikacji Tickmill MT4 dla 
Mac’a na folder Aplikacje. To zakończy proces instalacji. 
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Teraz twój MetaTrader 4 jest gotowy do działania i można go otworzyć z folderu Apl ikacje. 
Można również uzyskać szybki dostęp do swojego nowego terminala handlowego używając 
Spotlight i wpisując ‚Tickmill MT4 Mac’. 

Aktualizacja oprogramowania 

Aktualizacje naszego oprogramowania MT4 dla Mac’a odbywa się automatycznie. Ten proces 
przebiega symultanicznie z regularną wersją oprogramowania dla Windows’a. Po każdej 
aktualizacji, terminal się zamyka bez powiadomienia. Wystarczy uruchomić aplikację 
ponownie i dalej używać zaktualizowanej wersji. 

Aby zobaczyć jaka wersja oprogramowania MetaTrader 4 jest zainstalowana, należy kliknąć 
na Pomoc w górnym panelu nawigacyjnym i wybrać opcję O Programie, tak samo, jak w MT4 
dla Windows’a. 

Expert Advisor dla Mac’a 

Aby zainstalować dodatakowe narzędzia, takie jak Expert Advisor (EA), spersonalizowane 
wskaźniki i skrypty, otwórz folder Apl ikacje, przyciśnij prawy klawisz myszki na ikonie aplikacji 
oraz wybierz Pokaż Zawartość Pakietu. 
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Teraz można zobaczyć całą zawartość pliku instalacyjnego. Kliknij podwójnie na ‚drive_’, aby 
uzyskać dostęp do struktury MetaTrader 4, następnie idź do Plików Programu ->MetaTrader 
4 / MQL4/Expert/Wskaźniki, itd. i skopiuj i wklej pliki w odpowiednich folderach. 
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Po wykonaniu tego, należy zrestartować MT4 dla Mac’a. Nowe wskaźniki, skrypty czy też EA 
będą widoczne w odpowiednim panelu MT4. 

Odinstalowanie oprogramowania 

Jeżeli użytkownik chce usunąć oprogramowanie ze swojego komputera, to można to zrobić 
bardzo prosto. W zasadzie, proces ten jest taki sam, jak usuwanie jakiejkolwiek innej aplikacji 
i wygląda następująco: 

Najpierw, należy odnaleźć folder Aplikacje w Wyszukiwarce – przy użyciu Spotlight lub 
poprzez bezpośredni dostęp do folderu Aplikacje, klikając na ikonę Wyszukiwarki w obszarze 
Dokowania. Będąc w folderze Aplikacje, należy znaleźć aplikację Tickmill MT4 Mac, przycisnąć 
prawy klawisz myszki i wybrać opcję ‚Przenieś do Kosza’, oraz przycisnąć lewy przycisk myszki, 
żeby zatwierdzić. Po przeniesieniu aplikacji do kosza, można na stałe usunąć ją, przesuwając 
kursor na ikonę Kosza i za pomocą prawego przycisku myszki, wybrać komendę ‚Opróżnić 
Kosz’. Usunięcie aplikacji z Kosza całkowicie usunie Tickmill MT4 z komputera. 
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Znane błędy i problemy 

Obecnie, nie ma znanych problemów z terminalem handlowym Tickmill dla Mac’a. Jeżeli 
będziesz miał jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z nami a my postaramy się rozwiązać 
problem. 

Ważna informacja 

MT4 dla Mac’a był przez nas osobiście testowany i nie wykryliśmy żadnych problemów z 
działaniem, które mogłyby sprawić, że handel na terminalu na Mac OS byłby gorszej jakości 
niż na Windows’ie. Polecamy zapoznanie się z oprogramowaniem na rachunku Demo i 
upewnieniu się, że aplikacja działa jak należy na twoim osobistym komputerze Mac. 

https://tickmill.co.uk/pl/about/contact-us
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