
 

1 
 

4th Dimension Max Power 

je 3-valcový, viac-líniový výherný prístroj s doplnkovým pridaným štvrtým valcom. Štvrtý valec sa spúšťa pri 

každej hre a hráčom dáva možnosť zvýšenia počtu výherných línií, použitia násobku výhry, aktivovania tzv. 
„divokých  symbolov“ jackpotu. Výsledok prídavného valca (počet výherný línií, násobok výhry, aktivovanie 
divokých symbolov) sa aplikuje iba v danej hre, pričom násobok výhry X2 nie je aplikovaný pri Max power 
bonusoch. 
 

 
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami samotnej hry. 
 
START  

Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky. 
 
TURBOPLAY 
Na hernom panely výherného prístroja sa nachádza tlačítko "TURBOPLAY". Po jeho zakliknutí (prejde s režimu 

Off do ON – aktivuje sa) hra prejde do zrýchleného režimu (skráti sa čas roztáčania valcov).  
 
TURBOGAMBLE 

Aktívne len pokiaľ sa hráč zapojí do bonusovej hry Turbo Gamble (viď Turbo Gamble).  
 
MAX STAKE 

Po zatlačení tlačidla bude nasledujúca hra (ak hráč nevykoná zníženie) aj ďalšie hry hrané s maximálnou možnou 
povolenou stávkou na hru. 
 
COLLECT 

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

Nastavenie hodnoty stávky 
Aktuálna hodnota stávky hráča na jednu hru je zobrazená na displeji s označením "STAKE“ (nachádza sa nad 

tlačidlom TURBOPLAY). Hodnotu stávky si hráč môže upravovať po stlačení šípky smerom vľavo  (až po 
stanovené minimum) a stlačením šípky smerom vpravo (až po stanovené maximum). 
 
Výhry 
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Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná na displeji s označením "WINNINGS“ (v pravej hornej časti 

prístroja). Svoju aktuálnu výhru z hry (ak hráč nechce hrať bonusovú hru, alebo v nej už nechce pokračovať) si 
hráč môže pripísať na svoje konto stlačením tlačidla "COLLECT“. 

 
Credit 
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji pod označením "CREDIT“ (v ľavej dolnej časti 

výherného prístroja). 
 
 
Automatická hra 
Na hernom panely (vpravo od displeja "STAKE“) sa nachádza aj displej s názvom "AUTOPLAY". Po kliknutí na 

šípky ,nachádzajúce sa vľavo a vpravo od displeja, si hráč môže zvoliť počet automatických roztočení s rovnakým 
nastavením vkladu.  Automatická hra sa spustí po následnom stlačení tlačidla "START“ a opäť sa zastaví po 

zvolenom množstve roztočení, alebo v prípade nedostatku žetónov. Ak si však želáte, môžete automatickú hru 
zastaviť stlačením tlačidla "STOP" “  (pri rozbehnutej hre sa zobrazuje na mieste tlačidla "START“). 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. Rovnako automatická hra pokračuje ďalej aj ak sa hráč úspešne zapojil 
do bonusovej hry, tzn. znásobil svoju výhru minimálne x 2 a následne pripísal na svoje konto v prístroji. 

Výherné línie štvrtého doplnkového valca 

Štvrtý valec je roztáčaný pri každom spine. Po jeho zastavení sa hráčovi môže zobraziť na štvrtom valci jeden z 
nasledovných symbolov: 

 
Štandardná výhra, pre ktorú platia zobrazené výherné línie. 

 
Štandardná výhra + 3 pridané vertikálne výherné línie. 

 
27 možností výherných línií. 

 
Štandardné výherné línie + s násobkom výhry x2 (neplatí pri Max power bonusoch). 

 
Štandardné výherné línie s aktivovanými divokými symbolmi jackpotu. 

Turbo Gamble 
Po obdržaní výhernej línie sa hráčovi zobrazí jeho aktuálna výhra na displeji s označením "WINNINGS“, v 

bonusovej hre Turbo Gamble môže skúsiť svoje šťastie a znásobiť svoju výhru prostredníctvom "Turbo 
multiplikátora". Hráč sa pri tejto hre pokúša dostať po rebríku násobkov hodnoty jeho výhry na čo najvyššiu 
pozíciu. Zo striedajúcej sa ponuky najbližšieho vyššieho násobku a predošlej úrovne aktuálnej výhry pri hre Turbo 
Gamble (vpravo od valcov) sa hráč snaží trafiť (stlačením tlačidla  "TURBOGAMBLE")  vyšší násobok svojej 

aktuálnej výhry. Ak je úspešný posúva sa o úroveň vyššie. Ak nie je úspešný padne o úroveň nižšie, ak je na 
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poslednej úrovni stráca svoju výhru a končí v bonusovej hre. Po dosiahnutí úrovne x10 sa hráč dostáva do 
hry  “Super Turbo Gamble”.  Aktuálnu výhru si môže hráč pripísať kedykoľvek na svoje konto po stlačení tlačidla 
"COLLECT“. 

Super Turbo Gamble 

Ak dosiahne hráč pri hre Turbo Gamble na rebríku úroveň x10 bude mu ponúknutá hra Super Turbo Gamble. 
Jedná sa o jednoduchú hru s rovnakým princípom ako Turbo Gamble, ktorá v prípade úspechu hráča výhru 
zdvojnásobuje (max. Jackpot – zodpovedajúci stávke) a v prípade svojho neúspechu hráč príde o polovinu 
aktuálnej výhry. 

Max Power Main Bonus  
Pokiaľ hráč získa výhernú líniu s tromi symbolmi 

 

Otvorí sa mu v hornej časti prístroja v okne s názvom Max Power Bonus bežiaci pás násobkov.  Hráč stlačením 
tlačidla "START“  zastaví pás násobkov bežiacich z ľava do prava.  Násobok, ktorý po zastavení pásu bude v 

zelenom okne, je následne aplikovaný k výške stávky hráča a výsledná suma je pripísaná ako výhra na jeho 
konto.  Pokiaľ je výslednou hodnotou po zastavení pásu násobkov v zelenom poli symbol MAX POWER - výhrou 
hráča je Jackpot. 

 

Výhry v hre Max Power Bonus už nie je možné znásobiť. 

 


