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Turbo gold 

Je 3-valcový, 5-líniový hrací výherný prístroj. Vyhrať možno v jednej z troch horizontálnych a/alebo v oboch 
diagonálnych líniách. 

START 

Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky. 

Nastavenie hodnoty stávky 

Hodnotu stávky môžete upravovať šípkou vľavo (až po stanovené minimum) od displeja s názvom STAKE 
a šípkou vpravo (až po stanovené maximum). Hráč má možnosť aktivovať si v spodnej časti prístroja, stlačením 
"MAX STAKE" hru s maximálnym možným vkladom. Po aktivácii tejto možnosti budú všetky nasledujúce hry 

hráča, hrané s maximálnym povoleným vkladom (zobrazuje sa na displeji STAKE).   
 
Výhry 

Výhry sú zobrazované na displeji výhier "WINNINGS". Svoju aktuálnu výhru z hry  (ak hráč nechce hrať bonusovú 
hru, alebo v nej už nechce pokračovať), si môže hráč pripísať na svoje konto stlačením tlačidla "COLLECT". 

 

Automatická hra 

Na hernom panely (vpravo od displeja STAKE) sa nachádza aj displej s názvom "Autoplay". Po kliknutí na šípky 
,nachádzajúce sa vľavo a v pravo od displeja, si hráč môže zvoliť počet automatických roztočení s rovnakým 
nastavením vkladu.  Automatická hra sa spustí po následnom stlačení tlačítka "START" a opäť sa zastaví po 

zvolenom množstve roztočení, v prípade nedostatku žetónov. Ak si však želáte, môžete automatickú hru zastaviť 
stlačením tlačidla "STOP". V prípade výhernej línie na valcoch sa po spustení bonusovej hry hráč môže aktívne 

zapojiť, ak do  cca 10 sekúnd zahraje v bonusovej hre o znásobenie svojej výhry (ak sa nezapojí, bude mu na 
jeho konto pripísaná základná výhra z výhernej línie). Po skončení bonusovej hry (pripísaním základnej výhry 
z výhernej línie na konto, prípadne po prehre) automatická hra pokračuje ďalej. Ak sa hráč úspešne zapojil do 
bonusovej hry, tzn. znásobil svoju výhru minimálne x 2 a následne pripísal na svoje konto v prístroji, môže 
pokračovať v automatickej hre stlačením tlačidla "START". 

Turbo hra 
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Na hernom panely sa nachádza aj tlačítko s názvom "TURBOPLAY". Po jeho zakliknutí (prejde s režimu Off do 

ON) hra prejde do zrýchleného režimu (skráti sa čas roztočených valcov).  
 
Žolík/ Wild Joker 

Na každom valci prístroja sa nachádzajú žolíkovia. Majú charakter tzv. Divokej karty. Ak sa žolík dostane do 
výhernej línie ku dvom hodiacim sa párom, skompletizuje ju (nahradí chýbajúci symbol) a hráčovi prislúcha výhra 
z danej výhernej línie podľa tabuľky. Traja žolíkovej vo výhernej línii predstavujú najvyššiu možnú výhru pri 
danom vklade.  
 
Bonusová hra - Turbo Gamble 

Výhru z výhernej línie na valcoch má hráč možnosť pripísať na svoje konto stlačením tlačidla "COLLECT", alebo 

môže skúsiť svoje šťastie v bonusovej hre a znásobiť svoju výhru prostredníctvom "Turbo multiplikátora". Hráč sa 
pri tejto hra pokúša dostať po rebríku násobkov hodnoty jeho výhry na čo najvyššiu pozíciu. Zo striedajúcej sa 
ponuky WIN/LOSE na displeji dole pod valcami sa hráč snaží trafiť (stlačením tlačidla  "TURBOGAMBLE")  WIN. 

Ak je úspešný posúva sa o úroveň vyššie. Ak nie je úspešný padne o úroveň nižšie, ak je na poslednej úrovni 
stráca svoju výhru a končí v bonusovej hre. 

Bonusová hra -  Super Turbo Gamble 

Ak dosiahne hráč pri hre Turbo Gamble na rebríku úroveň x10 bude mu ponúknutá hra Super Turbo. Jedná sa 
o jednoduchú hru, ktorá v prípade úspechu hráča výhru zdvojnásobuje (max. jackpot) a v prípade svojho 
neúspechu hráč príde o polovinu výhry. 

 


