
 

 

Ker- Ching! 
je 3-valcový, 1-líniový výherný prístroj. Vyhrať možno v stredovej horizontálnej línií.   
 
 

 
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/TURBOHRA 
Na hernom panely výherného prístroja sa nachádza tlačítko 
"TURBOPLAY/TURBOHRA". Po jeho zakliknutí (prejde s režimu Off do ON – 
aktivuje sa) hra prejde do zrýchleného režimu (skráti sa čas roztáčania valcov). 
 
Nastavenie hodnoty stávky 
Aktuálna hodnota stávky hráča na jednu hru je zobrazená na displeji s označením 
"STAKE/STÁVKA“ (nachádza sa nad displejom AUTOHRA). 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 
Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná na displeji s označením 
"WINNINGS/VÝHRA“ (v pravej hornej časti prístroja)“. 
 
 
 



 

 

Kredit 
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji pod označením 
"CREDIT/KREDIT“ (v dolnej časti výherného prístroja pod valcami). 
 
Holds 
Držania sú ponúknuté hráčovi náhodne a automaticky držia najvyšší jeden symbol, 
prípadne pár. Držania sa dajú zrušiť, prípadne zmeniť podľa hráča. Držania môžu byť 
ponúknuté aj po výhernej kombinácii. 
 
Nudges  
Hráčovi môžu byť náhodne ponúknuté posunutia valcov (1- 3x) podľa jeho 
rozhodnutia.  
 
Automatická hra 
Na hernom panely (vpravo pod displejom "STAKE/STÁVKA“) sa nachádza aj displej 
s názvom "AUTOPLAY/AUTOHRA". 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 kreditu. Ak si však želáte, môžete automatickú hru zastaviť stlačením 
tlačidla "STOP" “  (pri rozbehnutej hre sa zobrazuje na mieste tlačidla "START“).  
 
Režim “Symboly v šnúre” 
Natočenie troch symbolov pokladne, na každom valci po jednom bez ohľadu na 
pozíciu, spúšťa hráčovi bonusový režim. Hráč pri štarte začína na prvej výhernej 
úrovni Výherného kľúča (panel nad valcami). Valce sú roztočené oboma smermi, 
pričom nevytvárajú výhernú líniu. Po každom roztočení je symbol zo stredovej línie 
zaznačený aj s pozíciou v paneli Výherného kľúča. Výhra sa vypláca len v prípade ak 
sú na konci rozsvietené všetky tri pozície daného symbolu vo Výhernom kľúčy. Hráč 
môže počas hrania dosiahnuť zmenu výhernej úrovne, pokiaľ sa mu natočí do 
výhernej línie symbol pokladne (za každý symbol postup o úroveň vyššie). 

 
 

„Ker – Ching!” víťazná séria 
Je ju možné získať v štandardnej hre (alebo pri bonusovom režime “Symboly v 
šnúre”) po natočení troch symbolov pokladne na všetkých troch valcoch. 
Prípadne ju hráč môže dosiahnuť aj pri svojom progrese pri zvyšovaní výhernej 
úrovne počas režimu “Symboly v šnúre”. Víťazná séria nepožaduje od hráča 
postupné zaplnenie pozícií pri konkrétnom symbole v rámci Výherného kľúča, ale 
jednoducho hráčovi prináša sériu výherných spinov. Hodnota výhry je variabilná pri 
tejto funkcii, ale bude vždy vyššia ako hodnota maximálnej možnej výhry pri danej 
stávke v štandardnom režime. 
 
Výška Jackpotu podľa výšky vkladu: 
0,50 = 125 (0.50 x 250=125) 
1,00 = 250 (1.00 x 250=125) 
1,50 = 375 (1.50 x 250=375) 
2,00 = 500 (2.00 x 250=500) 
2,50 = 625 (2,50 x 250=625) 
3,00 = 750 (3,00 x 250=750) 



 

 

3,50 = 875 (3,50 x 250=875) 
4,00 = 1000 (4,00 x 250=1000) 
4,50 = 1125 (4,50 x 250=1125) 
5,00 = 1250 (5.00 x 250=1250) 
 
Pre názornosť uvádzame zisk výherných línií vedúci k maximálnej možnej 
výhre 625 €, teda pri počiatočnom vklade hráča 2,50 € : 
 

- Po roztočení valcov hráč získa spustenie funkcionality Ker-Ching 

- Po roztočení valcov v režime Ker-Ching opäť získava Ker-Ching 

a postúpi na druhý stĺpec Výhernej tabuľky režimu Ker Ching 

- Pre zisk maximálnej možnej výhry musí hráč postúpiť až na 3 stĺpec 

a získať symboly ktoré zaplnia jednotlivé pozície vo Výhernej tabuľke. 

Čiže hráč získa: 

Ker-Ching = výhra 175,00 € 

Ker-Ching = výhra 175,00 € 

3 x trojitý Bar = výhra 175,00 € 

3 x dvojitý Bar = výhra 50,00 € 

3 x Bar = výhra 25,00 € 

3 x čerešňa = výhra 12,50 € 

3 x čerešňa = výhra 12,50 € 

 

 
Výherná tabuľka Ker-Ching 
- pri stávke 2,50 € 

 
 
Herné limity: 
Minimálna stávka na hru: 0,50 €  
Maximálna stávka na hru: 5 € 
Maximálna výhra:  1250€ 
 


