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Super HUD

Super Heads Up Display (HUD) wyświetla informacje i statystyki Hold’em
Profiler (Program Śledzący Pokera), Top Shark Pro (Ranking Turniejowy), Poker
Calculator Pro i Tournament Shark na stole pokerowym. Tworzy jednolitą
platformę wyświetlającą wszystkie informacje których gracz może potrzebować.
Daje informacje jakich potrzebujesz i wtedy kiedy ich potrzebujesz.
Drugiego takiego oprogramowania nie znajdziesz! Super HUD all-in-one nie ma
sobie równych.
Więcej informacji na temat Poker Calculator Pro i Tournament Shark, znajduje
się na poniżej podanych linkach strony Poker Lab Pro:
http://pokerprolabs.com/download/PokerCalculatorProManual.pdf
i
http://pokerprolabs.com/download/tournamentsharkusersguide.pdf
Uwaga: Super HUD zawiera wszytskie narzędzia, nie jest wymagana
instalacja każdego z osobna.
Dostosowywania stołów nie jest wymagane – Super HUD działa ze wszystkimi
skórami i rozmiarami stołów obsługiwanych witryn.
Z ponad 90 statystykami, Super HUD obejmuje wszystkie kluczowe statystyki –
ROI zwrot z inwestycji, Mucked Hands, Szanse Na Wygraną, Liczba Outs, Ranga
Turnieju, ITM ‘w kasie’, Aggression Factor(czynnik agresji), VP$IP(procent rąk), Pre
Flop Raise %, i znacznie więcej! Wyświetlane są nawet statystyki Folded to
Continuation, Attempted to steal i 4 Bet Pre-flop.
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Super HUD jest daromwy dla wszystkich obecnych i nowych klientów;
wykorzystać istniejący już profil Hold’em Profiler czy Top Shark
zaaktyowawać oprogramowanie. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem,
otworzyć nowe konto na Hold’em Profiler, czy Top Shark Pro aby
korzystanie z tej potężnej platforym wyświetlania statystyk już dziś.
Super HUD i wypróbuj bez rysyka już teraz!

wystarczy
Pro aby
wystarczy
rozpocząć
Zainstaluj

Instalacja Super HUD jest prosta i błyskawiczna.
Super HUD to program prosty w użyciu. Wystarczy zostawić Super HUD
uruchomiony w tle, a ten automatycznie rozpocznie prace po tym jak zasiądziesz do
stołu.

Poniżej znajduje sie przegląd procesu instalacji Super HUD:
1. Pobierz Super HUD ze strony Poker Pro Lab's wykorzystując poniższy link:
http://hp.pokerprolabs.com/SuperHUDSetup.exe

Kliknij ‘Save File’(Zapisz Plik)

Wybierz miejsce na dysku, w którym chcesz zapisać plik.
Kliknij dwukrotnie na ‘SuperHUDSetup.exe’ plik aby rozpocząć instalacje.
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Po krótkiej chwili na ekranie pojawi się ostrzeżenie:

Kliknij Run aby kontynuować instalację. Na pierwszym ekranie instalacji
pojawi się:

Kliknij Next aby kontynuować instalację.
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Zostaniesz teraz poproszony o akceptację umowy licencyjnej Super Hud.
Wybierz ‘I accept the license agreement’ ‘Akceptuję warunki umowy
licencyjnej’, aby kontynuować:

Zaakceptuj domyślną lokalizację instalacji (odpowiednie dla większości
użytkowników) lub kliknij przycisk Browse aby wybrać odpowiednie dla
Ciebie miejsce na dysku.

Kliknij Next aby kontynuować lub zmień folder docelowy, a nastepnie kliknij
przycisk Next:
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Jeśli chcesz wprowadzić zmiany do informacji o instalacji, kliknij przycisk Back.

Kliknij Next aby rozpocząć instalację:

Instalacja Super HUD rozpocznie się teraz i jest kompletnie automatyczna.
Usiądź wygodnie i zrelaksuj się!
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Instalacja została zakończona – poprostu kliknij na przycisk Finish.
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Po zakończeniu procesu pobierania i instalowania, pierwsze okno programu pojawia
się tak:

Ikona Super HUD pojawi się
na pasku zadań

Kliknij OK.
Za pierwszym razem Super HUD wyświetli ekran logowania (login
screen). Wewnątrz można zobaczyć profile HUD które pozwolą Ci w pełni
dostosować ustawienia i układy.

Super HUD jest darmowy dla wszystkich istniejących i nowych użytkoników.
Wystarczy zalogować się instniejącym już kontem Top Shark Pro lub Holdem aby
aktywować program.
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Kliknij na link Zarejestruj się (Register) aby utowrzyć nowe konto na stronie Poker
Pro Labs
Super HUD może byc używany z natsępującymi produktami:
Tournament Shark (wersja zawarta), Poker Calculator Pro (wersja zawarta),
Top Shark Pro i Hold’em Profiler

Do Super HUD zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Wyświetli się
strona główna Super HUD. Można tutaj znaleźc informacje na temat zarówno
Hold’em Profiler jaki i Top Shark Pro.
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Wersja Próbna Super Hud oferuje 10 darmowych wyszukiwań dziennie z Top
Shark Pro oraz statystyki do 10.000 przesłanych kart. Zakładka ‘konto domyśle’
dla wersji darmowej Super HUD bedzie wyglądała w następujący sposób:
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Nastepujące poziomy uczestnictwa są dostępne:




Silver
Gold
Platinum

Wiecej informacji na stronie Poker Pro Lab:
www.pokerprolabs.com
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Używanie zakładek Super HUD do nawaigacji.


HUD Profiles (profile) – Tworzenie i zapisywanie wielu profili w opraciu o
grupy i statystyki wybranych ustawień.



HUD Options ( opcje )– Ustawienia opcji dla profili, filtry i wiele innych.
Auto Import ( automatyczny import ) – Ustawienia atomatycznego importu
historii ze wszystkich obsługiwanych stron serwisów pokerowych.



Manual Import ( manulany import ) – Ręczne importowanie plików historii z
lokalnego dysku, Poker Tracker lub Menadżer Hold’em.



Active Tables ( aktywne stoły )– Podczas gry online, Super HUD może
dostarczyć statystyki każdego gracza. Jeśli umożliwisz Super HUD dostęp
podczas gry online, wszystkie aktywne stoły będą wyświetlane w tej zakładce.
Tutaj też możesz wybrac na których aktywnych stołach statystyki będą
wyświetlane.

Kiedy zakończysz już proces pierwszych ustawień, nastepnym razem kiedy zagrasz
w pokera twój Super HUD pojawi się na stole w nastepujący sposób(w zależności od
ustawień osobistych i poziomu dostępu):
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Ta zakładka służy do wyboru profilu. Tutaj bedziesz miał szeroki wybór opcji,
zarówno Gotówka i Turniej gry:








Gotówka - Hold'em Profiler (Gotówka)
Gotówka - Hold'em Profiler + Poker Calculator Pro (Gotówka)
Hold'em Profiler & Top Shark Pro (Turniej)
Hold'em Profiler & Top Shark Pro + Poker Calculator Pro (Turniej)
Top Shark Pro (Turniej)
Turniej - Hold'em Profiler (Turniej)
Turniej - Hold'em Profiler + Poker Calculator Pro (Turniej)

Ta zakładka służy do wybierania profilu.
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Ponadto, możesz utowrzyć New Profile(Nowy Profil) albo Duplicate
Profile(Zduplikować Profil) z menu Profile na górze.

Dodaj Pusty/Nowy Profil
Aby dodać pusty profil, przejdź do opcji menu Profile na górze, nastepnie kliknij na
New Profile (Nowy Profil) i na koniec kliknij na Empty Profile (Pusty Profil).
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Nazwij swój nowy profil i wybierz opcję Gotówka lub Turniej.

Dodaj zduplikowany profil
Wybierz profil który chcesz zduplikować.

Nastepnie przejdź do opcji menu Profil na górze, a następnie kliknij zduplikowany
profil.
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Zmień nazwę profile i kliknij OK.

Dodawanie Grup
Kliknij Add Group aby rozpocząć.
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Po tym jak twoja nowa grupa jest już wyświetlona – dostosuj Group Setting
(Ustawienia Grupy)
1. Zmień nazwę grupy
2. Wybierz informacje Show As Grid (Pokaż jako siatkę) lub Popup
(wyskocz)
3. Wpisz symbol separatora, taki jak / - ten będzie wyświetlany między danymi
statystycznymi.
4. Zmień opcję spacji miedzy wartościami od 0- 1 – Ta opcja dodaje spacji
między kolejnymi statystykami( czytelność).
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W opcji Popup Groups możesz Add(dodać) lub Remove(skasować) daną
grupę oraz zdefiniować różne statystyki dla każdego według potrzeb. Statystyki
które są wyświetlane w grze online bedą różne dla danego rozdania.

Zakończ ustawienia grupy poprzez:
1. Ustawienia przejrzystości danych
2. Wybór kolorów tła i tekstu
 Kliknij przycisk Edit(Edycja) aby zobaczyć wybór kolorów
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Kontynuuj konfigurację profilu, wybierając statystyki które chcesz aby były
wyświetlane. Użyj plusa aby rozwinąć dostęp do statystyk poszczególenj grupy.

Wybierz porządaną statystykę I kliknij przycisk Add(Dodaj). Wszystkie wybrane
opcje pokażą sią w obszarze Selected Statistics( Wybrane Statystyki).
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Ponadto, określ statystyki wyświetlane poprzez:


Zmianę kolejności wybranych statystyk (kliknij na statystyki które chcesz
przenieść, a następnie operuj w górę i w dół)



Dodawanie nowej linii, separatora lub tekstu.
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Każda wybrana statystyka może być sformatowana przy użyciu opcji
przedstawionej poniżej:

Własciowści:
Kliknij opcję ‘zmień’, a następnie kliknij ikonę zmiany, która wyświetla się po
prawej stronie..

Zakres kolorów:
Kliknij przycisk Add(Dodaj) aby ustawić preferencje kolorów
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Utwórz Ustawienia:
1. Profile domyślne – Wybierz jeden z profili utworzonych w zakłdkach
profilowych HUD z listy rozwijanej.

2. Filrty Domyślne – Wybierz jeden z filtrów utworzonych w Hold’em Profiler
lub Top Shark Pro lub też Poker Calculator Pro z listy rozwijanej.

3. Widok Mucked Card – Użyj strzałek aby wybrać liczbę # sekund
pozwalających na zobaczenie Mucked Cards(ukrytych kart) w trakcie gry.
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4. Filtry Turnieji – Wybierz typ Turnieju i filtry z listy rozwijanej. Wybór jest
wyciągniety z tego co zostało stworzone w Hold’em Profiler lub Top Shark
Pro lub też Poker Calculator Pro.

5. Wygląd stołów – Wybierz wygląd stołów z jedenj z obsługiwanych stron
pokerowych.

Ustaw automatyczny import plików historii strony z obsługiwanych stron
pokerowych. Pierwszym krokiem w procesie jest upewnienie się, że pliki historii
strony są zapisywane w miejscu gdzie grasz.
Super HUD podaje link do instrukcji krok po kroku dla każdej obsługiwanej strony
– wystarczy kliknąć na nazwę witryny, a następnie na link który pokazuje się na
dole ekranu.
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Po potwierdzeniu, że serwis pokerowy zapisuje historię strony kliknij pole wyboru
Start Automatically (Uruchom automatycznie)

Następnym krokiem jest albo znaleźć foldery na dysku lokalnym (kliknij Add Folder
przycisk) gdzie pliki historii strony są przechowywane i zakończyć proces, lub
użyć opcję Auto Detect Folders (kliknij przycisk). Po załadowaniu folderów,
kliknij Auto Start przycisk. Dane o stanie importu zostaną wyświetlona podczas
importu.
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Aby ręcznie importować pliki kliknij Import From Files lub Folders aby
zlokalizować pliki historii strony zapisane na dysku lokalnym.

Wybierz Import z Poker Tracker lub Hold’em Manager jeśli chcesz importować
rozdania z jednej lub obu narzędzi. Aby wykonać import, dokończ ustawienia bazy
danych jak pokazano poniżej. Kliknij przycisk Start Import, aby rozpocząć transfer
plików.
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Po zainstalowaniu Poker Tracker lub Hold’em Manager, zostaniesz poproszony o
określenie ustawień bazy danych. Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoje ustawienia są
poprawne, skontaktuj się z odpowiednią firmą.

Podczas gry w pokera z jednym z obsługiwanych stron, będziesz mógł wybrać
aktywny stół i wprowadzić zmiany do nastepujących ustawień według potrzeb:
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1. Ustawienia Stołu
2. Filter Statystyki Rozdań
3. Filter Statystki Turnieju

Wybrany stół może byc również przeniesiony na przód ekaranu, klikając przycisk
Bring Table to Front.
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Dwa samodzielne produkt Poker Pro Labs, Poker Calculator Pro i Tournament
Shark, zostały zintegrowane z Super HUD.
Podstawowe funkcje tych dwóch produktów pozostały takie same. Jednak ze
względu na nowe technologie wykorzystane w celu zintegrowania z Super HUD, ich
użycie zostało uproszczone:
 Użytkownik nie musi już dostosowywać swojego stołu pokerowego –
narzędzia działają z wszystkimi ustawieniami i rozmiarami stołu.
 Narzędzia obsługują wszystkie wyglądy stołu (aka skórki)

Poker Calculator Pro to zaawansowany kalkulator statystyk pokerwoych.
Zapewnia śledzenie kart graczy w czasie rzeczywistym,pot odds(stosunek pieniędzy
jakie należy dopłacić by pozostać w grze), ranking kart i innych statystyk. Na
podstawie tych danych dostaniesz informacje zalecające decyzję co do gry,
statystyki te także pomogą Ci w pełni wykorzystać swoją grę.
Za każdym razem kiedy jest to Twoja kolej, Poker Pro Calculator zaproponuje Ci
najlepszy kierunek działania – zarówno przez konkretne zalecenia spasowania,
zakład, podbić lub sprawdzić też ‘Siłę Ręki’. Twoja szansa na wygraną i odsetek w
rankingu kart będzie także wyświetlana. Z Super HUD cechy zapewniające
wyraźne zalecenie dla gracza – zakład, pasowanie lub zwiekszenie puli zostały
zastąpione na niektórych stronach paskiem ‘Siły Ręki’ który pokazuje ogólną siłę.
Poker Calculator Pro wyposażony jest w potężny zestaw profili domyślnych które
są dobrym punktem startowym dla wielu graczy. Profile te mogą być w pełni
dostosowane taka by z czasem można bylo nauczyć Poker Calculator Pro więcej o
Twoim stylu gry, co pozwala na dostosowanie jego porad do Twojego sposobu gryale lepiej!
Więcej informacji o Poker Calculator Pro możesz uzyskać w Poker Calculator
Pro User's Guide.
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Turniej Shark jest doskonałym narzędziem turnieju, który zapewnia kluczowe
statystyki turniejów w rzeczywistym czasie. Tunriej Shark obsługuje wszystkie
typy turnieju (MTT, SnG I Heads-Up) na większości głównych stron pokerowych.
Turniej Shark pozwala uzyskać cenne informacje na temat graczy z którymi
rywalizujesz w turniejach bez konieczności poszukiwania tych informacji.
Turniej Shark wyświetla wszystkie istotne informacje na temat konkurentów w
wygodnym i zautomotyzowanym oknie- poniżej lub na prawej stronie od stołu.

Więcej informacji o Turnieju Shark możesz uzyskać w Tournament Shark
User's Guide.

Aby uzyskać najnowszą listę obsługiwanych stron należy odwiedzić stronę
internetową :www.pokerprolabs.com i www.holdemprofiler.com .
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