
Mobilní aplikace pro 

WinSignals Online 
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WinSignals nejsou robot (AOS), využívají zkušeností reálných 
obchodníků pracujících se živými účty. Na základě aktuálního 
sledování trhu a zjištění specifické tržní situace zasílá klientům 
zprávu o možném cenovém tržním impulsu skupina nejlepších 
traderů z našeho početného týmu, jejichž výsledky pravidelně 
hodnotíme. Zajišťujeme tak kontinuálně výběr těch 

 nejlepších z nejlepších signálů.  
 

S pravděpodobností 75 -95% se cena dříve nebo později 
rozpohybuje identifikovaným směrem a dosáhne námi 
predikovaný Profit Target. Navržená hodnota mentálního Stop 
Loss chrání vaše prostředky před ztrátou. 

Jak WinSignals fungují? 



WinSignals jsou projektem, v němž nejzkušenější tradeři 
z našeho týmu provádějí online technickou a situační analýzu 
trhů. Identifikují aktuální trendy na grafech, sledují nejdůležitější 
trendové linie a oblasti supportů a rezistencí.  
 

Pomocí analýzy hlavních patternů na dlouhodobých, 
střednědobých i krátkodobých grafech identifikují nejlepší 
ziskové příležitosti k zadání obchodu. 
 

S využitím WinSignals získáte čas a svobodu při vašem 
obchodování. Nemusíte trávit hodiny při sledování grafů a 
v jednoduché formě využijete zkušenosti profesionálů. 
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Cíle WinSignals 



Mobilní aplikace slouží k přijímání signálů WinSignals online. 
Využívá živé signály traderů – členů našeho TOP týmu. Jedná se o 
burzovní cenové predikce pro krátkodobé cenové pohyby 
vybraných aktiv s dlouhodobou úspěšností 70-90 %, které můžete 
využívat pro řízení svých investic na burze. 
 

Nepožadujeme žádný vklad či hotovost. Neobchodujeme za vás. 
Pro WinSignals můžete využít vaši aktuální obchodní platformu či 

brokera.  
 

WinSignals nejsou investičním doporučením, radou či návodem 
pro to, jak byste měli na burze obchodovat či řídit peníze, 
investice. 
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K čemu aplikace slouží? 



Mobilní aplikace WinSignals byla vyvinuta pro uživatele 
mobilních telefonů s operačním systémem Android (je 
vyžadována verze 4.1. a vyšší)  i iOS (verze 8.2 a  novější – 
aplikace je kompatibilní s iPhone, iPad, a iPod touch). 
Stažení software aplikace do mobilního telefonu je možné 
přímo z Google Play (Obchod Play) a AppStore.  
 

Aplikaci je možné stáhnout také přímo z internetových odkazů: 

WS na Google Play:  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.aine
uron.winsignals 

WS na Apple Store:  
 

https://itunes.apple.com/us/app/winsignals/id1201820
879?mt=8 
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Instalace mobilní aplikace 
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• Pokud si WinSignals objednáte na našem webu nebo ve 
dnešním vysílání, je postup pro zprovoznění aplikace následující: 

• Po zakoupení signálů v projektu WinSignals obdrží klient emailem 
přihlašovací údaje do stažené a nainstalované mobilní aplikace. 

• Důležité! Nezapomeňte po nainstalování aplikace povolit 
zobrazování upozornění a zvukového oznámení. 

• U telefonů s operačním systémem iOS je 
to v Nastavení – Oznámení – WinSignals:  

•  U telefonů s operačním systémem Android 
 je to v Nastavení – Obecné -  Správce  
 aplikací – WinSignals*: 

* Pro různé modely telefonů se nastavení může lišit 

• Po zadání přihlašovacího emailu a hesla se  
klientovi zobrazí obrazovka s historií WinSignals. Aplikace je funkční 
po takovou dobu, na jakou máte servis zaplacen. 7 



Barevné rozlišení signálů a symbolů 

Text Winsignal (WS): šedě 

Text Win Actual Advice (WAA):  žlutě 

Text Win Profit report:              zeleně 

Text Win Easy Management:      červeně 

Signál typu prodej:  

Signál typu nákup:  
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Příklady zobrazovaných signálů 

WS WS – WPR WS – WAA WS – WAA - WPR WS – WEM - WPR 

9 



Ikony v dolní části obrazovky 
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Obchody (Trading) 

Oblíbené (Favorites)  

Nastavení (Settings) 

Historie (All WinSignals)  
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Ikona Oblíbené (Favorites) 



Ikona Oblíbené (Favorites) 
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Ikona Obchody (Trading) 

V obrazovce Historie  (All WinSignals) je u každého obchodu vypínač                        
 
Přesuňte vypínač zvoleného obchodu z polohy  
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Objednání WinSignals přímo z mobilní aplikace: 

1. Na mobilní aplikaci AppStore (pro systém iOS pro zařízení Apple) 

nebo GooglePlay (pro systémy Android) si stáhněte mobilní aplikaci 

WinSignals (snadno najdete ve vyhledávači) 

a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu.  

2. Na přihlašovací obrazovce stiskněte tlačítko 

  

3. Vyplňte registrační formulář s emailovou adresou, 

telefonním číslem a heslem, které chcete pro 

aplikaci používat. Potvrďte souhlas s obchodními 

podmínkami a požadavek odešlete.  

4. Na váš mobilní telefon obdržíte sms zprávu s potvr- 

zovacím kódem (Confirmation code), který zadejte 

na přihlašovací obrazovku aplikace Winsignals 

a tím potvrďte vaši registraci.  

5. V průběhu 24 hodin od nás obdržíte email s informacemi o 

možnostech platby. Po zaplacení služby obdržíte potvrzovací 

zprávu a od tohoto okamžiku se můžete přihlásit do mobilní 
aplikace a můžete přijímat všechny aktuální signály WinSignals. 
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Silné stránky WinSignals: 

• Žádné poplatky za jednotlivé signály 
• Signály pro nejlikvidnější aktiva s okamžitým vyplněním 

objednávek 
• Nejsou nutné žádné vklady, ani finanční hotovost 
• Nejsme robot, ani AOS 
• Obchodujete signály, které vyhovují Vaší strategii 
• Trvání signálu 1 – 15dnů 
• Definice Profitu a Stoploss, alert při dosažení PT nebo SL 
• Alert v případě dosažení rozumného zisku 
• Vysoká spolehlivost ( až 90%), dlouhodobá stabilita 
• Úspora času, žádný stress a nervové vypětí.  
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WinSignals - trading signals directly to your mobile phone! 
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