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COPY SETTINGS
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Round up to minimum trade size:
•  

Copy existing trades:
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PROFILE
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پیدا کردن
یک پروفایل معام	تی برای کپی پیدا کنید

دوستان، گروه ها یا معامله
گران حرفه ای  را جستجو کنید

پروفایل معام	تی که می خواهید
کپی کنید را انتخاب کنید 

معامله گران برتر رتبه بندی 
شده اند 

DISCOVER

• 

• 

1. 

• 

PROFILE

2. 

پروفایل معام	تی
 کاربر، پروفایل هدف را برای کپی کردن معام	ت آن  انتخاب می کند

  Copyرا انتخاب کنید 

آمار معام	ت
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EDITING THE COPY SETTINGSEDITING THE COPY SETTINGSCOPY SETTINGS
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Round up to minimum trade size:
•  

Copy existing trades:
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Round up to minimum trade size:
•  

Copy existing trades:
• 

روش کپی معام	ت را انتخاب کنید
(سه گزینه): 

کپی ریسک قابل تنظیم = حجم معامله
(�ت سایز) متناسب با 

اکوییتی حساب تنظیم می شود. کاربر
 کپی کننده می تواند حجم معام	ت خود را 

کاهش یا افزایش دهد

کپی حجم ثابت = �ام معام	ت 
به یک حجم ثابت کپی می شود

کپی آینه ای = کپی حجم معام	ت اصلی
�ف نظر از اندازه و اکوییتی حساب

تنظی�ت را وارد کنید
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Round up to minimum trade size:
•  

Copy existing trades:
• 

تنظی�ت کپی
پارام�های کپی را تنظیم کنید

این گزینه این اطمینان را می دهد که 
هیچ معامله ای از دست ¡ی رود

کپی معام	ت موجود = هر گونه
معامله باز کپی خواهد شد 

گرد کردن به حداقل
حجم (�ت سایز) معامله:  

:کپی معام	ت موجود



"edit copy "
تغییر کپی را انتخاب کنید

EDITING THE COPY SETTINGS

تنظی�ت خود را  تغییر داده

EDITING THE COPY SETTINGSCOPY SETTINGS
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Round up to minimum trade size:
•  

Copy existing trades:
• 

تغییر تنظی�ت کپی

 'who am I copying' "چه کسی را کپی می کنم"   
 را انتخاب کنید 

EDITING THE COPY SETTINGS

سیگنال خاصی را انتخاب کنید

EDITING THE COPY SETTINGS

"stop copying"کنید یا کپی را متوقف کنید 
"update"و به روز رسانی



MANAGE YOUR RISK

1. Set a warning level 
 

 

2. Set a soft stop 
 

 
 

3. Set a Hard stop 

• 
 

 
 

 

ریسک خود را مدیریت کنید

یک سطح هشدار تنظیم کنید 
هشدار می دهد 

یک توقف نرم ( مقطعی) تنظیم کنید 
کپی هرگونه معامله بعدی را از هر سیگنالی

به حالت تعلیق در می آورد 

یک توقف سخت ( کامل) تنظیم کنید
�ام معام	ت کپی را می بندد

 تنظی�ت مجدد به ش� امکان می دهد یک
 سطح  اکوییتی اولیه جدیدی را

برای حداک¯ درادون خود تنظیم کنید

CONNECT YOUR TRADING 
ACCOUNT WHEN YOU DOWNLOAD

ENTER YOUR ACCOUNT DETAILS

Select done

1. Select your MT4 
server from the picker

real2.broker.com

real1.broker.com

real3.broker.com 

2. Enter account number 

3. Enter your password

real2.broker.com

زمانی مفید است که کاربر( کپی کننده) میزان واریز خود را افزایش دهد

یا زمانی که سطوح حداک¯ درادون خورده باشد

EDITING THE COPY SETTINGSEDITING THE COPY SETTINGS
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CONNECT YOUR TRADING 
ACCOUNT WHEN YOU DOWNLOAD

ENTER YOUR ACCOUNT DETAILS

Select done

1. Select your MT4 
server from the picker

real2.broker.com

real1.broker.com

real3.broker.com 

2. Enter account number 

3. Enter your password

real2.broker.com

هنگام دانلود، حساب معام	تی خود را  لینک کنید

²ور حساب خود را  انتخاب کنید

CONNECT YOUR TRADING 
ACCOUNT WHEN YOU DOWNLOAD

ENTER YOUR ACCOUNT DETAILS

Select done

1. Select your MT4 
server from the picker

real2.broker.com

real1.broker.com

real3.broker.com 

2. Enter account number 

3. Enter your password

real2.broker.com

جزئیات حساب خود را وارد کنید

ش�ره حساب را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد کنید

done انتخاب کنید 

CONNECT, MANAGE OR SWITCH LINKED 
ACCOUNTS FROM YOUR ACCOUNT PROFILE

5.    Select to link account 
 

4.    Navigate to account
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CONNECT YOUR TRADING 
ACCOUNT WHEN YOU DOWNLOAD

ENTER YOUR ACCOUNT DETAILS

Select done

1. Select your MT4 
server from the picker

real2.broker.com

real1.broker.com

real3.broker.com 

2. Enter account number 

3. Enter your password

real2.broker.com

CONNECT, MANAGE OR SWITCH LINKED 
ACCOUNTS FROM YOUR ACCOUNT PROFILE

5.    Select to link account 
 

4.    Navigate to account

CONNECT, MANAGE OR SWITCH LINKED 
ACCOUNTS FROM YOUR ACCOUNT PROFILE

5.    Select to link account 
 

4.    Navigate to account

 از داخل پروفایل خود لینک کردن حساب برای کپی
معام	ت و مدیریت آن یا تغییر حساب های لینک

شده را به راحتی انجام دهید

به حساب کاربری بروید

 برای لینک کردن حساب به منظور 
کپی معام	ت اینجا را کلیک کنید
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support@m4markets.com
 

+442035197268m4markets.site

سیستم کپی ترید

CONNECT, MANAGE OR SWITCH LINKED 
ACCOUNTS FROM YOUR ACCOUNT PROFILE

5.    Select to link account 
 

4.    Navigate to account


