
 

Sugar PoP! 
je alternatívny výherný prístroj, kde je cieľom získať 3 a viac zhodných symbolov za 
sebou v línii.  

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

 

Spin/Toč 

Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky. 

 MAX BET/MAXIMÁLNA STÁVKA 
Po aktivácii tejto funkcie sa nasledujúci spin vykoná za maximálnu možnú stávku, pri 
súčasnom zachovaní aktuálne nastavenej hodnoty mince. 

 

BALANCE/ZOSTATOK 
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na 
displeji pod označením "BALANCE“ (v ľavej dolnej časti 
výherného prístroja). 



BET AMOUNT/STÁVKA 

Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie je zobrazovaná minciach na 
displeji pod názvom „BET AMOUNT“/ STÁVKA a hráč si ju môže upravovať 
zakliknutím kurzora na znamienko „+“ smerom hore (označené modrou šípkou) až po 
stanovené maximum   a po zakliknutí znamienka „-“ smerom dole (označené zelenou 
šípkou) až po stanovené minimum.  

 
 
Nastavenie hodnoty mince 
Aktuálna hodnota jednej mince v eurách je hráčovi zobrazovaná na displeji pod 
názvom „CHOOSE COIN“. Hráč si ju môže upravovať v tomto poli zakliknutím 
kurzora na znamienko „+“ smerom hore (označené modrou šípkou) až po stanovené 
maximum   a po zakliknutí znamienka „-“ smerom dole (označené zelenou šípkou) až 
po stanovené minimum.  

 .    
Aktuálna hodnota mince je potom platná aj na ďalšie hry, až do ukončenia hry, 
prípadne úpravy hráčom. 
. 

WIN/VÝHRA 
Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná na displeji s názvom "WIN“. 

 Výška výhry sa vypočíta ako násobok počtu mincí za 
konkrétny symbol (podľa tabuľky výhier) x počet rovnakých za sebou idúcich 
symbolov v línii (minimálne však tri). 

Symboly vo výhernej kombinácii po pripísaní výhry 
vypadávajú z herného okna. Na voľné miesta sú 
automaticky doplnené ďalšie symboly, ktoré môžu 
opäť vytvoriť rovnakú, prípadne aj iné nové výherné 
kombinácie (aj v týchto prípadoch opäť platí pravidlo o 
vypadnutí a doplnení nových symbolov).  

Hráč tak na jedno stlačenie tlačidla môže získať niekoľko po sebe 
nasledujúcich výhier. 

 

 

 

 



Výherné kombinácie (3 a viac rovnakých symbolov) sú na hracej ploche vytvárané: 

                                                               kombináciou 3 viac vertikálne a horizontálne 
    horizontálne          vertikálne      susediacich rovnakých symbolov 

  

 

 

 

možnosti vzniku výherných kombinácií sú takmer nekonečné.  

 

Výherné kombinácie zložené zo 4 a 5 rovnakých symbolov vytvárajú tzv. super 

symboly  a symbolové bomby .  

 

Výhra za získaný špeciálny symbol je rovná sume hodnôt výhier za symboly, 

ktoré daný špeciálny symbol zničí, okrem symbolov  , , , kde 

je daná suma znásobená x2. 

 

Vypláca sa vždy najvyššia výhra kombinácie, prípadné ďalšie výherné  
kombinácie v tej istej kombinácii výherných symbolov, avšak  s nižšou výhrou, 
sa nevyplácajú. 

 

 Super symbol 
Symbol násobiteľa (viď modrá šipka) pri danom symbole je vytvorený pokiaľ vznikne 
na ploche výherná línia so štyrmi predmetnými rovnakými symbolmi. Pokiaľ vznikne 



po doplnení vypadnutých symbolov nová výherná línia, ktorej súčasťou bude symbol 
s násobiteľom (rovnakej farby), je výhra z tejto kombinácie znásobená x2. 

 
Super symboly (viď modrá šípka) 

 Bomba symbol  
Bomba symbol je vytvorený pokiaľ vznikne na ploche výherná línia s piatimi 



rovnakými symbolmi. Pokiaľ vznikne po doplnení vypadnutých symbolov nová 
výherná línia, ktorej súčasťou bude symbol bomby, explodujú všekty symboly na 
hracej ploche ktorých farba je zhodná s farbou symbolu bomby. Uvoľnené pozície 
budú obsadené novými symbolmi.  

 

Level /Herná úroveň  
Počas hrania sú hráčovi (za vyplnenie bonusového vzoru, výherné kombinácie)  

pripisované body. Po dosiahnutí maxima bodov (grafické 
zobrazenie formou naplnenia nádoby na pravej strane 
hracieho poľa) v aktuálnej úrovni hry postupuje hráč o 
úroveň vyššie. Niektoré herné úrovne odomykajú pre hráča 
tzv. Špeciálne symboly, ktoré nie sú dostupné v nižšej 
úrovni. Hra má celkovo 30 herných úrovní. Nazbierané 
body pri danej úrovni sú zobrazované pod GAME DETAILS 
na ľavej strane obrazovky.  

Detail hry – Level 1 / Úroveň 1,  
dosiahnutých 280 bodov   

 

 
Detail hry – grafické zobrazenie naplnenia nádoby(viď zelená šípka), čiže chýbajúceho zostatku 
k prechodu na vyššiu hernú úroveň.    



Špeciálne symboly. 

 

Rozvíri a natiahne nové symboly na obrazovku. Možné vytvorenie 
výherných kombinácií. Dostupné od úrovne číslo 1. 

 

Zo svojej štartovej pozície si zvolí karamelová žuvačka náhodnú trasu cez 
plochu, pričom ničí symboly na jednotlivých pozíciách. Na uvoľnené 
pozície padajú nové symboly. Symbol je dostupný od úrovne číslo 2. 

 

Táto kocka bielej čokolády mandľami vystreluje symboly z plochy. Na 
uvoľnené pozície padajú nové symboly.  Symbol je dostupný od úrovne 
číslo 4.  

 

Tento symbol nasaje niektoré symboly ležiace na ploche pred svojou 
vlastnou explóziou. Na uvoľnené pozície padajú nové symboly. Symbol 
je dostupný od úrovne číslo 6. 

 

Zo svojej štartovej pozície vyletí tento symbol a pri svojom dopade na 
plochu ničí symboly v mieste dopadu, prípadne aj na susediacich 
pozíciách. Na uvoľnené pozície padajú nové symboly. Symbol je dostupný 
od úrovne číslo 8. 

 

Explodujú všetky sladkosti v rovnakom riadku a stĺpci ako je tento symbol. . 
Na uvoľnené pozície padajú nové symboly. Symbol je dostupný od úrovne 
číslo 10. 

 

 Zo svojej štartovej pozície vyletí  želatinová/é fazuľka/y náhodným 
smerom a pri svojom dopade na plochu ničia symboly v mieste dopadu, 
prípadne aj na susediacich pozíciách. Na uvoľnené pozície padajú nové 
symboly. Symbol je dostupný od úrovne číslo 12. 

 



 Plocha o veľkosti 3x3 boxy okolo tohto symbolu čokolády bude zaliata 
čokoládov. Prekryté symboly vypadnú a budú nahradené. Symbol je 
dostupný od úrovne číslo 15. 

 

Tornádo z cukrovej vaty sa preženie plochou, pričom strháva niektoré 
symboly z hracej plochy. Na uvoľnené pozície padajú nové symboly. 
Symbol je dostupný od úrovne číslo 20. 

 
 

Druhá šanca na výhru, keď arašidové maslo zmení niektoré symboly. 
Symbol je dostupný od úrovne číslo 21. 

 

Maximálne je možné dosiahnuť 30 herných  úrovní. 

Po dosiahnutí tridsiatej úrovne sa hráčovi zobrazí informačná obrazovka  a dostáva 
na výber 2 možnosti (modré tlačidlá):  

RESTART / REŠTART – po stlačení tohto tlačidla dôjde k nastaveniu aktuálnej 
hernej úrovne na 1 a vynulovaniu počítadla bodov. 

CONTINUE / POKRAČUJ – po stlačení tohto tlačidla hráč pokračuje stále v 
dosiahnutej 30.úrovni, pričom dochádza k akumulácii bodov, no nemôže už 
dosiahnuť ďalšiu úroveň.  

Po dosiahnutí 30. úrovne je hráčovi pri každom prihlásení sa do hry zobrazené 
dialógové okno, v ktorom dostáva možnosť voľby pre pokračovanie hry na 30. úrovni 
alebo môže zvoliť reštart a hranie od 1. úrovne. Akákoľvek z volieb nemá vplyv na 
vznik, výšku výhier a návratnosť vkladov.   

 

 

 

 

Dosiahnutie 30. úrovne – hráč 
v informačnom okne dostáva na 
výber možnosť reštartu a hrania od 
1. úrovne (RESTART) alebo má na 
výber pokračovane hrania 
v dosiahnutej 30. úrovni, bez 
možnosti zisku ďalšej úrovne 
(CONTINUE).  



 

 

 

 

BONUS PATTERN /BONUSOVÝ VZOR  

 
Hráč získava extra body (až 600 bodov v závislosti od hernej 
úrovne)  do bodovania aktuálnej hernej úrovne pokiaľ sa mu 
podarí vytvoriť na hracom poli vzor ako je pri predohle 
“BONUS PATTERN/ BONUSOVÝ VZOR”. Na hracom poli je 
bonusový vzor vytváraný explodujúcimi symbolmi z 
výherných línií. 
 

Detail hry – Bonusový vzor 

Za vytvorenie bonusového vzoru nie je pripisovaný žiaden dodatočný kredit.  

 

 



Detail hry – zobrazovanie získaných polí (viď modrá šípka) z bonusového vzoru na hracom poli.  

 

 

 

Automatická hra 

Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo s názvom "AUTOPLAY/AUTOHRA". 
Po jeho zakliknutí je spustený režim automatickej hry podľa aktuálneho nastavenia. 
Ak si však želáte, môžete automatickú hru zastaviť  stlačením tlačidla „STOP AUTO/ 

STOP AUTOHRA“ . 
 

Nastavenia režimu automatickej hry hráč vykoná po zakliknutí tlačidla .Hráč si 
pri automatickej hre vie nastaviť nasledovné parametre: 
 
Hodnotu mince/CHOOSE COIN 
Vklad na jedno roztočenie/ BET PER SPIN 
 

 
 
 
 
Počet automatických točení/ NUMBER OF AUTOMATIC SPINS 



 
 
 
 
Nastavenie je platné, keď hráč vykoná aj jeho potvrdenie (zakliknutie 
OKAY/POTVRDZUJEM) 
Po zakliknutí CANCEL/ZRUŠIŤ nie je automatická hra spustená a hráč je vrátený na 
základnú obrazovku hracieho poľa. 
 
 
 
Herné limity: 

- Minimálna stávka na hru:            1,00 € 
- Maximálna stávka na hru:       250,00 €   
- Maximálna možná výhra je: 4 755,00 € 

 
 
Výherné tabuľky:  
 

 
Príklad výhernej tabuľky pri vklade na jedno roztočenie 100 mincí (1 minca v hodnote 0,10 €). 

 

Prosím, uistite sa, že ste pozbierali všetky vaše výhry a ceny predtým, ako skončíte hru. Uložené 

výsledky a nepripísané výhry môžu byť v prípade plánovanej aktualizácie systému alebo údržby 

servera zrušené 

V prípade poruchy zaniká nárok na výhry i hry. 


