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Joker 8000 
je 3-valcový, 5-líniový výherný prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od rozhodnutia 
hráča, v troch horizontálnych a/alebo v dvoch diagonálnych líniách. Hrať možno v 
závislosti od rozhodnutia hráča na 1 až 5-tich herných líniách.  
 

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

 

 
START  
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky. 
 
CHANGE WINLINES 
Stláčaním tlačidla bude si hráč volí počet aktívnych herných línií (od 1 do 5). 
 
COLLECT 
Svoju aktuálnu výhru z hry (ak hráč nechce hrať Super hru, hru Gamble, alebo v nej 
už nechce pokračovať) si hráč môže pripísať na svoje konto stlačením tlačidla 
"COLLECT“. 
 
Nastavenie hodnoty stávky 
Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je súčinom hodnoty 1 
mince zobrazenej na displeji s označením "COIN VALUE“ a násobiteľa počtu 
zvolených herných línií (1 línia - 2x, 2 línie 4x, 3 línie – 6x, 4 línie - 8x, 5 línií - 10x). 
Hodnotu stávky si hráč môže upravovať po stlačení tlačidla so znamienkom „-“ (až po 
stanovené minimum) a stlačením tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené 
maximum). 
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Celková stávka v kreditoch na jedno roztočenie valcov je hráčovi zobrazovaná na 
displeji s označením „Total Bet“.  
 
Výhry 
Aktuálna výška výhry v kreditoch je zobrazovaná na displeji pod titulkom "WIN". 
Svoju aktuálnu výhru z hry (ak hráč nechce hrať hru gamble alebo super bonus, 
prípadne v nej už nechce pokračovať), si hráč môže pripísať na svoje konto 
stlačením tlačidla "COLLECT“. Výhru môže riskovať v hre Gamble. Výhru 20 a viac 
mincí, pri 5-tich aktívnych líniách, možno presunúť do Supermetra a hrať Super hru. 
(stlačením START a následne START SUPER GAME) 
V prípade viacerých výherných kombinácií v niekoľkých výherných líniách sa hodnota 
výhier sčíta. Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, zobrazenou nad valcami. 
Hodnota výhry v kreditoch je daná súčinom hodnoty 1 mince (COIN VALUE) 
a násobiteľa  uvedeného vo výhernej tabuľke pre danú výhernú kombináciu. 
 
Credits 
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji pod označením 
"Credits“ (v ľavej dolnej časti výherného prístroja). 
Kredity sú ekvivalentom Eura (1 kredit má hodnotu 1 Eura), je však možné nastaviť 
hodnotu mince. 
 
Hra Gamble  
Po zisku výhry sa hráčovi zobrazí jeho aktuálna výhra (v minciach) na displeji nad 
valcami. V hre Gamble môže skúsiť svoje šťastie a znásobiť svoju výhru 
prostredníctvom "multiplikátora". Hráč sa pri tejto hre tipuje výhernú farbu karty 
(stlačením tlačidla  reprezentujúceho symbol danej karty). Ak je úspešný jeho výhra 
sa zdvojnásobí. Ak nie je úspešný, stráca svoju výhru a končí v hre Gamble. 
Aktuálnu výhru si môže hráč pripísať kedykoľvek na svoje konto po stlačení tlačidla 
"COLLECT“. Výhru viac ako 20 mincí si hráč môže rozdeliť (krok po 20) tlačidlom 
SET ASIDE a riskovať len určitú časť. 
 
 
Transfer / SET ASIDE 
Tlačidlo Transfer slúži na prevedenie sumy zo Supermetra do hry Gamble. 
Tlačidlom SET ASIDE možno deliť stávky v hre Gamble. 
 
Super hra 
Podmienkou vstupu do Super hry je mať aktívnych 5 línií a výhru 20 a viac mincí 
v základnej hre. Po prevedení sumy do Supermetra sa Super hra spustí tlačidlom 
START SUPER GAME. 
Super hra sa hrá pri fixnej hodnote celkovej stávky 20 mincí na jedno roztočenie 
valcov a 5-tich aktívnych líniách. Hráč nemôže pri Super hre meniť počet línií ani 
výšku stávky. Hráč hrá počas Super hry len s prevedeným kreditom, ktorého výšku 
má zobrazenú na hornom displeji s označením “Supermeter”. Hráč v Super hre 
nemôže využiť prostriedky zo svojho konta “Credits”.  V prípade vyčerpania 
prostriedkov zo “Supermetra” hráč pokračuje v základnej hre valcov. Hráč má 
možnosť previesť si svoju aktuálnu výšku prostriedkov zo Super hry  pomocou 
tlačidla “TRANSFER” späť do hry Gamble a pomocou tlačidla "COLLECT“ na svoje 
konto. Ak sa v Super hre objavia na ľubovoľných dvoch valcoch symboly žolíka hráč 
vyhráva Mystery výhru v rozmedzí 20x – 8 000x. 
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Ak dosiahne hráč maximálnu výhru, je táto automaticky prevedená na jeho konto, 
teda mimo “Supermeter”. 
 
Herné limity: 

- Minimálna stávka na hru: 0,20 € 
- Maximálna stávka na hru: 100 € 
- Maximálna výhra: 160 000 € 

 
Výherná tabuľka:

 


