
Verzia hry 1.0.0

Pravidlá hry



POPIS HRY

Sahara Sun je herný automat 4x5x5x5x4 so 100 pevnými výhernými líniami a zloženými

symbolmi, roztočeniami zdarma s rozširujúcimi sa symbolmi wilds.

RTP 88.03%, 96.03%

Pravidlá hry

Stávka sa zadáva pomocou tlačidla CELKOVÁ STÁVKA.

AUTOMATICKÁ HRA automaticky prehrá hru podľa zvoleného počtu kôl.

V základných hrách je k dispozícii 11 súborov valcov, pričom každý má na

príslušných valcoch kopu susediacich rovnakých symbolov. Každý súbor má

jedinečný zložený symbol:

    

     

Pred každou základnou hrou sa vyberie jeden súbor valcov, ktorý sa použije na

danú hru.

Úroveň stávky je hodnota celkovej stávky vydelená 50.

Výhry stávkového radu sa vynásobia aktuálnou úrovňou stávky výhernej hry.

Všetky výhry radov sú zľava doprava na susediacich valcoch, začínajúc na valci

najviac doľava.

Len najvyššia výhra vyplatená na odohraný rad.

Výhry zo symbolov Scatter sa vynásobia celkovou stávkou.

Výhry zo symbolov Scatter sa vyplácajú v ľubovoľnej pozícii na valcoch.

Výhry zo symbolov Scatter sa vyplácajú k výhram z línie.

Len najvyššia výhra zo symbolov scatter vyplatená na hru.

ZÁSTUPNÝ SYMBOL WILD

5 X  výplata 500

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sahara Sun ver 1.0.0 Pravidlá hry

2 / 6



4 X  výplata 250

3 X  výplata 75

2 X  výplata 5

 

nahrádza všetky symboly okrem symbolu TUT a vytvára výherné kombinácie.

Všetky výplaty vo výhernej kombinácii v aktívnej výhernej línii.

Výhra je súčin ceny podľa výhernej tabuľky a úrovne stávky.

BONUS TOČENIA ZDARMA

3 rozptýlené symboly TUT, ktoré sa objavia v ľubovoľnej pozícii na valcoch 2, 3 a 4,

udelia 4X celková stávka a 12 roztočení zdarma.

Točenia zdarma sa hrajú na rovnakých radoch a úrovniach stávky ako hra, ktorá ich

spustila.

Počas roztočení zdarma udelia 3 rozptýlené symboly TUT, ktoré sa objavia v ľubovoľnej

pozícii na valcoch 2, 3 a 4, odmenu 4X celková stávka a 12 ďalších roztočení zdarma.

Ak sa objaví počas roztočení zdarma symbol SCARAB v ktorejkoľvek pozícii na valcoch,

rozšíri sa a vyplní celý valec a vytvorí výhernú kombináciu.

Počas roztočení zdarma sú vybrané súbory valcov pomocou tých istých pravidiel ako pri

základnej hre.

Symbol TUT sa objaví len na valcoch 2, 3 a 4.
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FUNKCIE HRY

 

TLAČIDLO TOČIŤ

Kliknutím spustíte herné kolo s aktuálnou hodnotou stávky.

 

TLAČIDLO TOČIŤ (POČAS TOČENIA)

Kliknutím náhle zastavíte animácie valca alebo akékoľvek animácie výhry.

Nezastaví to automatickú hru. 

 

TLAČIDLO TOČIŤ (S AKTÍVNOU AUTOMATICKOU HROU)

Číslo zobrazuje počet zvyšných automatických točení.

 

TLAČIDLO AUTOMATICKÁ HRA

Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte rozbaľovaciu ponuku automatickej hry.

 

TLAČIDLO AUTOMATICKÁ HRA (S AKTÍVNOU AUTOMATICKOU HROU)

Kliknutím na toto tlačidlo zastavíte automatickú hru.

 

TLAČIDLO INFORMÁCIE

Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte výhernú tabuľku a pravidlá hry.

 

TLAČIDLO PONUKA

Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte nastavenia.

 

TLAČIDLO AUDIO

Kliknutím na toto tlačidlo nastavíte úroveň hlasitosti. 

€1.00   
CELKOVÁ STÁVKA

Kliknutím na tlačidlá "+" alebo "—" zmeníte úroveň stávky.

€25.00
VÝHRA

ZOBRAZUJE aktuálnu výhru v minciach.

€1,000.00
ZOSTATOK

Zobrazuje zostatok v minciach.
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ROZBAĽOVACIE PONUKY

AUTOMATICKÁ HRA

Rozbaľovacia ponuka automatickej hry umožňuje hráčovi vybrať počet točení, ktoré sa

odohrajú automaticky pri súčasnej celkovej stávke. Na nastavenie automatickej hry musí

hráč zmeniť počet hier na požadovanú hodnotu. Hráč musí potom nastaviť limit straty

(väčší ako 0), a potom kliknúť na tlačidlo ŠTART a potvrdiť svoj úmysel. Ponuka sa

následne skryje a hráč sa vráti na obrazovku hlavnej hry, a aktívnou automatickou hrou.

Hráč sa môže zároveň rozhodnúť a nastaviť voliteľné podmienky na automatické

zastavenie automatickej hry. Tie obsahujú:

- zastavenie automatickej hry pri jednej výhre v hodnote, ktorú stanoví hráč,

- zastavenie automatickej hry, ak sa zostatok zvýši o sumu, ktorú určí hráč,

- zastavenie automatickej hry po vstupe do režimu točenia zdarma.

Poznámka: Ak budete počas hry odpojení, všetky nastavenia automatickej hry sa po

opätovnom načítaní hry vrátia na pôvodné hodnoty.

NASTAVENIA HRY

HLASITOSŤ

Kliknutím zapnete/vypnete zvuk.

ÚVODNÁ OBRAZOVKA

Kliknutím zapnete/vypnete zobrazenie úvodnej obrazovky pri vstupe do hry.

MEDZERNÍK NA TOČENIE

Kliknutím prepnete možnosť roztočiť pomocou zapnutia/vypnutia medzerníkom.

RÝCHLE TOČENIE

Kliknutím vždy rýchlo zastavíte animácie valca alebo akékoľvek animácie výhry.

Nezastaví to automatickú hru.

HUDBA V POZADÍ
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Kliknutím zapnete alebo vypnete hudbu v pozadí základnej hry.

REGULAČNÉ A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

AKTUÁLNY ČAS

Klient hry zobrazuje vždy aktuálny čas. Čas sa získava z systémových hodín počítača

alebo zariadenia prehrávača.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Nižšie uvedené procesy môžu podliehať zmluvným podmienkam hernej stránky:

- proces správy nedokončených herných kôl,

- čas, po ktorom sa neaktívne herné relácie automaticky ukončia.

200,000.00 je maximálna výhra z jednej hry. Ak sa počas hry dosiahne maximálna

výhra, hra sa ukončí a hráč získa maximálnu výhru.

V prípade nefunkčnosti herného hardvéru/softvéru sa všetky dotknuté stávky a výplaty

hier stávajú neplatnými a všetky dotknuté stávky budú vrátené.
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