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Super Heads Up Display (HUD) afișeaza date statistice emise de către Hold’em 
Profiler (Program de urmărire în jocul de pocher), Top Shark Pro (Calculator 
pentru turneelor de pocher), Poker Calculator Pro și Tournament Shark chiar 
pe masa de pocher. Super HUD selectează și afișează toată informația de care 
are nevoie un utilizator în timpul jocului. De asemenea, pune la dispoziția D-stră 
informația potrivită la momentul potrivit. 

Super HUD este unic pe piată! Funcționalitatea acestuia și ușurința de utilizare 
sunt de neegalat.   

Pentru mai multe informaţii suplimentare privind Pro Calculator Poker și 
Tournament Shark consultaţi manualele disponibile pe site-ul Poker Pro Lab sau 
descărcați-le direct folosind link-urile:  

http://pokerprolabs.com/download/PokerCalculatorProManual.pdf 

și 

http://pokerprolabs.com/download/tournamentsharkusersguide.pdf 

Atenție: Nu este nevoie să instalați fiecare instrument în parte, Super HUD 
deja include în sine toate instrumentele necesare. 

De asemenea, nu este nevoie de personalizarea ferestrelor - Super HUD acceptă 
toate temele si dimensiunile de mese de joc oferite de către site-urile suportate. 

Cu peste 90 de baze de date statistice, Super HUD dispune de toată informația 
cheie ca: Rentabilitatea investițiilor, Cărțile “moarte” , Șansele de câștig, Numărul 
de Outs, Clasamentul turneelor, ITM (Jucători „în bani”), Factorul de agresivitate, 
VP $ IP (bani puși voluntar în pot), Valoarea PFR (A plusa preflop), şi altele! Acest 
program afişează chiar şi statistici privind Mânile aruncate, tentativele de steal, și 
pariurile 4-Bet Pre-flop. 
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Super HUD este gratuit pentru toți clienții noi și existenți; folosiți contul personal 
pe Hold'em Profiler sau Pro Shark Sus pentru a activa software-ul. Dacă sunteţi 
un utilizator nou, creați-vă un cont gratuit pe Hold'em Profile sau Top Shark Pro  
pentru a utiliza acest program chiar astăzi. Instalează Super HUD și nu ezita sa-l 
încerci chiar acum! 

Procesul de instalare Super HUD este simplu și rapid.  
 
Super HUD este foarte accesibil. Lăsați aplicația să ruleze pe fundal și aceasta se 
va încărca în mod automat imediat ce ve-ți lua loc la masa. 
 

Mai jos este descris procesul de instalare Super HUD: 
 

    Descarcă Super HUD de pe site-ul Poker Pro Lab folosind link-ul de mai jos:  
 

   http://hp.pokerprolabs.com/SuperHUDSetup.exe 
  

          Faceți clic pe butonul ‘Save File’(Salvați fișierul).   

    

Selectaţi locaţia în care doriţi să salvaţi fişierul.  

Faceți dublu clic pe fișierul  ‘SuperHUDSetup.exe’  pentru a da start 
procesului de instalare. 
 
         După cîteva momente de asteptare pe ecranul monitorului va apărea 
următoarea fereastră:  
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Accesați butonul Run (Rulează) pentru a continua procesul de  instalare. 
Imediat va apărea prima casetă de dialog a procesului de instalare: 

 

           

 
Faceți clic pe butonul Next (Mai departe) pentru a continua procesul de 

instalare. 
 
Acceptați  termenii acordului de licență Super HUD. 

          Selectați aplicația ‘I accept the license agreement’ (Sunt de acord) 
pentru a continua: 
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Acceptați destinația implicită (se recomandă) sau faceți clic pe butonul 
Browse (Răsfoire) pentru a selecta o alta locație. 
 
 
Accesați butonul Next (Mai departe) pentru a continua sau schimba 

folderul (locație), și apoi faceți clic pe butonul Next (Mai departe):  

              

 
Pentru a efectua orice modificări privind procedura de instalare, faceți clic pe 

butonul Back (Inapoi). 



 

Super HUD 

5 | P a g e  
 

 
 

 
Accesați butonul Next (Mai departe) pentru a începe procesul de instalare: 
 
 
 

          

 
Procesul de instalare Super HUD va începe imediat și va decurge în mod 
automat. Așezați-vă comod și relaxați-vă! 
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În momentul în care procesul de instalare a luat sfârșit accesați butonul 
Finish (Sfarsit).  
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După finalizarea descărcării și procesului de instalare, va apărea o astfel de 
fereastra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faceți clic pe butonul OK. 
                                                                                                                               
Odată cu rularea programului Super HUD, pe ecranul monitorului va apărea 
fereastra de autentificare.  Pe fereastra de dialog vor fi afișate profilurile HUD 
care vă vor permite să modificați toți parametrii programului cît și configurațiile 
acestuia.                   
 

Super HUD este gratuit pentru toți noii și vechii utilizatori. Utilizați datele contului 
personal în Top Shark Pro sau Holdem Profiler pentru a activa programul.  

 

Pictograma Super HUD va 
apărea pe bara de aplicații 
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    Faceți clic pe link-ul Register (Inregistrare) pentru a crea un nou cont pe site-
ul Poker Pro Labs. 
 
Contul de pe Super HUD poate fi folosit și în alte programe: 
Tournament Shark (versiunea inclusa), Poker Calculator Pro (versiunea 
inclusa), Top Shark Pro și Hold’em Profiler. 
 
 

Conectați-vă la Super HUD utilizînd Numele utilizatorului și Parola. Pagina de start 
Super HUD va fi afișată. Aici puteți găsi informații privind ambele conturi în 
Hold’em Profiler și Top Shark Pro. 
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Versiunea de Încercare Super Hud oferă a câte 10 interogări/zi gratuite în Top 
Shark Pro și statistici privind rundele de joc în număr de 10.000. Pagina principală 
a contului în versiunea gratuită  Super HUD va arăta astfel: 
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Există 3 tipuri de membri: 

 De argint  
 De aur  
 De platină  

 
Pentru informații suplimentare vizitați site-ul Poker Pro Lab:  

                                                                             
www.pokerprolabs.com 
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Navigați pe Super HUD cu ajutorul filelor. 

 HUD Profiles (Profilurile HUD) - Crearea şi salvarea mai multor profiluri 
conform selecției parametrilor de grupuri și statistici. 
 

 HUD Options (Opțiuni HUD) – Configurarea profilurilor, filtrelor, etc. 
 

  Auto Import (Import Automat) – Import automat al istoricului mânelor de 
pe toate site-urile de pocher suportate. 
 

 Manual Import (Import Manual)– Import manual al istoricului mânelor de pe 
propriul disc local, Poker Tracker sau Hold'em Manager. 
 

 Active Tables (Mese Active) – Atunci cînd joci online, Super HUD oferă 
jucătorilor statistici despre oponenții de la masa de joc. În timp ce joci online, 
Super HUD va afișa pe această platformă toate mesele active. Puteți selecta 
care dintre acestea să afișeze statisticile. 

 

După finalizarea procesului de instalare, la următorul joc de pocher pe masa de 
pocher (în funcție de parametrii aleși și nivelul de acces) fereastra Super HUD va 
apărea în felul următor: 
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Utilizează această filă pentru alegerea profilului.  Aici veți dispune de o selecție 
largă de opțiuni pentru Jocurile Cash sau Turnee: 

 Cash - Hold'em Profiler (Joc Cash) 
 Cash - Hold'em Profiler + Poker Calculator Pro (Joc Cash) 
 Hold'em Profiler & Top Shark Pro (Turneu) 
 Hold'em Profiler & Top Shark Pro + Poker Calculator Pro (Turneu) 
 Top Shark Pro (Turneu 
 Tournament - Hold'em Profiler (Turneu) 
 Tournament - Hold'em Profiler + Poker Calculator Pro (Turneu) 

 
Utilizați aceasta filă pentru alegerea profilului. 
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În plus, aveți posibilitatea să creați un Profil Nou (New Profile) sau din opțiunea 
de meniu Profile din susul  ferestrei, să creați o copie a profilului.  

 

 

Adaugă Empty Profile (Profil Simplu) 
 
Din opțiunea de meniu Profile poziționat în partea de sus a ferestrei, faceți clic pe 
New Profile și apoi mergeți la Empty Profile. 
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După specificarea numelui de profil, selectați opțiunea Cash (Joc Cash) sau 

Tournament (Turneu). 

 

 

Copiere Profil (Duplicate Profile) 
 
Selectați Profilul căruia doriți să-i creați o copie. 

  

 
 
 

Selectați meniul Profile din bara de meniu, și  apoi alegeți opțiunea Duplicate 
Profile (Copiere Profil). 



 

Super HUD 

15 | P a g e  
 

 

 

 

  

 
 

Redenumiți Profilul și apoi faceți clic pe OK. 
 

 

 

Opțiuni Grupuri 
 
Pentru a da start, accesați opțiunea Add Group. 
 

 



 

Super HUD 

16 | P a g e  
 

 

 

După selectarea grupei, aveți posibilitatea să-i modificați parametrii în meniul 
Group Settings (Parametrii Grupei): 

1. Redenumiți Grupa. 
2. Selectați modul de prezentare a informației: Show As Grid (Formă de tip 

Grilă) sau Popup (Sub-meniu sau meniu derulant) 
3. Introduceți un Separator Symbol (simbol de separare)  (cum ar fi /), care 

va separa tipurile de statistici alese. 
4. Asigurați-va că opțiunea de Padding (Umplere) este setată de la 0 la 1 - 

aceasta va mări spațiile dintre date (fiind mai accesibil). 
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În parametrii Popup Groups aveți posibilitatea de a adăuga (Add) sau șterge 
(Remove) aceste grupuri și de a le atribui diferite baze de date statistice. Datele 
statistice care vor fi afișate în timpul jocului online, vor fi diferite pentru fiecare 
etapă a mânii. 

 

Încheiați configurarea setărilor grupurilor prin:  

1. Setarea transparenței ferestrei 
2. Selectarea culorilor de fond și text 

 Faceți clic pe butonul Edit (Editează) pentru a vizualiza caseta de 
culori 
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Continuați configurarea setărilor de profil prin a selecta datele statistice pe care 
doriți să le afișați. Utilizați semnul plus pentru a vizualiza întreaga lista de statistici 
prezentă în fiecare grup. 

 

 

 

Selectați fiecare statistică dorită și accesați butonul Add (Adăugă). Pe măsură ce 
faceți selecțiile dorite, acestea vor apărea în cadrul segmetului Selected Statistics 
(Statistici Selectate) 
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În continuare, configurați parametrii de afișare a statisticilor: 

 Schimbarea ordinii statisticilor selectate (faceți clic pe statistică și apoi pe 
butonul Up (Sus) sau Down (Jos)) 
 

 Adăugarea unui nou rînd, simbol separator sau text.  
 

Fiecare statistică selectată poate fi formatată folosind opțiunile afișate aici: 
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Proprietăți: 

Pentru a introduce unele modificari faceți clic pe opțiune și apoi pe pictograma 
alăturată. 

    

 
                                                                                           

Gama de Culori:  
 
Pentru setarea parametrilor de culoare faceți clic pe butonul Add  (Adaugă)  
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Crearea parametrilor pentru: 

1.  Default Profiles (Profiluri Implicite) – Selectați unul dintre profilurile 
create pe fila Profiluri HUD de pe lista derulatantă. 

 

 
 
 

 
 
 
2. Default Filters (Filtre Implicite) – Selectați din lista derulantă unul dintre 

filtrele create în Hold’em Profiler, Top Shark Pro sau în Poker 
Calculator Pro. 

 

 
 
 
3. Mucked Card View (Vizualizarea Cărților „Moarte”) – Utilizați săgețile 

pentru a alege numărul de secunde, timp în care veți vizualiza cărțile 
renunțate în timpul jocului.   

 
 

 
 

 
4. Tournament Filters (Filtrele Turneelor) – Selectați Tipul Turneului 

(Tournament Type) și Filtrul (Filter) din lista derulantă. Opțiunile depind 
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de informația pe care ați creat-o în Hold’em Profiler, Top Shark Pro  
sau în Poker Calculator Pro. 

 

 
 
 
5. Table Themes (Teme pentru mesele de pocher) – Selectați o tema pentru 

masa de pocher de pe site-urile suportate. 
 

       

 

 

Configurați importul automat al istoricului mânilor de pe site-urile suportate. Primul 
pas în acest proces este de a vă asigura că toate aceste fișiere sînt salvate pe site-
ul în care jucați. 
 

Super HUD pune la dispoziția tuturor un link de instrucțiuni pentru fiecare site 
suportat - dați clic pe numele site-ului și apoi pe link-ul din  josul ecranului.  
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Dacă v-ați asigurat că respectivul site de pocher vă salveaza istoricul mânilor, dați 
clic pe opțiunea Start Automatically (Start Automat) din caseta de verificare. 

 

 

Următorul pas este de a indica folderele din discul local unde fișierele cu istoricul 
mânilor sînt stocate (dați clic pe butonul Add Folder) și încheiați procesul, sau 
utilizați opțiunea Auto Detect Folders (Identificare automată a folderelor) (faceti 
clic). Odată ce folderele au fost încărcate, faceși clic pe butonul Start Auto Import 
(Start Import Automat). În timpul transferului va fi afișată toată informația privind 
starea importului de datelor.  
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Pentru importul manual al fișierele, selectați opțiunea Import From Files (Import 
din Fișiere) sau Folders (Foldere) pentru a indica locația unde s-a stocat istoricul 
mânilor. 

 

 

 

Selectați Import from Poker Tracker sau Hold’em Manager dacă doriți să 
stocați istoricul mânilor de pe ambele instrumente. Pentru finalizarea procesului de 
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import, completați parametrii bazelor de date (vezi mai jos). Faceți clip pe butonul 
Start Import pentru a începe transferul de fișiere. 

Pentru instalarea Poker Traker sau Hold’em Manager, va trebui să specificați 
parametrii bazelor de date. Dacă aveți unele neclarități, nu ezitați să contactați 
compania respectivă.  

 

În timpul jocului de pocher pe unul dintre site-urile suportate, aveți posibilitatea să 
selectați o masă activă și să aplicați următorii parametri: 
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1. Parametrii Mesei  
2. Filtrele Statisticii Mânilor 
3. Filtrele Statisticii Turneelor 

 

Masa selectată, de asemenea poate fi afișată deasupra altor ferestre pe ecranul 
monitorului prin accesarea butonului Bring Table to Front. 
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În prezent în Super HUD au fost integrate doua instrumente independete Poker 
Pro Labs Poker Calculator Pro și Tournament Shark. 
 
Funționalitatea de bază a acestor doua instrumente a rămas aceeași. Cu toate 
acestea, datorită integrării în Super HUD, modul lor de utilizare a fost simplificat: 
 Jucătorul nu mai are nevoie să personalizeze masa de pocher - așa cum, 

software-ul acceptă setarea tuturor parametrilor și dimensiunilor de masă. 
 Software-ul conține toate temele meselo de pocher (skins). 

 

 

Poker Calculator Pro este un calculator de șanse pocher. El asigură urmărirea 
cărților jucătorilor în timpul real, șansele pot, puterea mânilor și alte statistici, 
oferindu-vă instrucțiuni și informații suplimentare pentru a vă ajuta să profitați la 
maximum de joc.   
 

De fiecare dată când este rândul dumneavoastră să acţionaţi, Pro Calculator 
Poker vă va indica cel mai bun plan de acţiune - fie prin intermediul unor alegeri 
precum: renunțare, egalare, pariu, plusare sau pas, sau prin opțiunea Calcularea 
Puterii Mânii. Procentajul șanselor dumneavoastră de câștig și puterea manilor de 
asemenea vor fi afișate împreună cu șansele la pot. Una din caracteristicile Super 
HUD de a sugera jucătorului recomandări (pariu, renunțare/plusare) a fost înlocuită 
pe unele site-uri cu opțiunea Calculării Puterii Mânii care vă prezintă puterea totală 
a mânii în joc. 
 

Poker Calculator Pro oferă noilor jucători un set de profiluri implicite, care pot 
servi drept un bun punct de plecare. Aceste profiluri pot fi pe deplin personalizate 
sub propriul stil de joc. Aceasta îi va permite Poker Calculator Pro să fie foarte exact 
în predicții, astfel favorizind îmbunătățirea stilului de joc! 
 

Informații suplimentare despre Poker Calculator Pro pot fi găsite în Poker 
Calculator Pro User's Guide.  
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Tournament Shark este un sistem software și o bază de date statistice excelentă 
pentru turnee oferită în timp real chiar pe masa de pocher. Tournament Shark 
susține toate tipurile de turnee (MTT (Turnee cu mai multe mese), SnGs (Turneu 
Sit-N-Go) & Heads-Up (Unu la Unu))pe majoritatea site-urilor de pocher. 
 

Tournament Shark îți studiază adversarii și iți prezintă aceste date statistice fără 
prea mult efort. 
 
Tournament Shark afișează toate informațiile relevante despre concurenții din 
turnee într-o fereastră convenabil automatizată poziționată fie sub sau în dreapta 
mesei de pocher. 
 
Informații suplimentare despre Tournament Shark pot fi găsite în Tournament 
Shark User's Guide.  
 

 
Pentru cea mai recentă listă de site-uri suportate vă rugăm să vizitați site-urile – 
www.pokerprolabs.com și www.holdemprofiler.com . 

 

 

 


