Burlesque Queen
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno na dvadsaťjeden
fixných herných líniách. Hráč sa tu stretne s rôznymi hernými prvkami ako bonusová
hra, voľné spiny. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie. Mobilná verzia
hry zobrazuje vyhernú tabuľku ako násobky stávky na líniu resp. celkovej stávky pre
scatterové symboly.
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami
samotnej hry.

Zobrazenie mobilnej verzie

Spin/Toč
Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky roztočením
všetkých piatich valcov.

Nastavenie hodnoty stávky
Hodnotu výšky vkladu na jedno roztočenie valcov si hráč môže upravovať stlačením
smerových tlačidiel, ktoré sa nachádzajú vedľa displeja zobrazujúceho hodnotu
stávky.
až po stanovené maximum – modrá šípka

až po stanovené minimum - zelená šípka
Aktuálna hodnota stávky na jednu líniu je potom platná aj na ďalšie hry, až do
ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom. Pri mobilnej verzii hry si výšku stávky hráč
nastavuje v MENU sekcii.
Stlačením tlačidla Max/Max. Stávka nastaví hráč nasledujúce otočenie
s maximálnym možným vkladom na jednu líniu s maximálnym počtom
herných línií. Toto otočenie je vykonané až po stlačení tlačidla

.

Výhry
Jednotlivé výhry sú zobrazované na danej výhernej línii a celková suma výhier sa
zobrazí pod valcami v informačnom riadku Winnings.
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava. Scatterové výhry sú platné kdekoľvek
na valcoch. Pri viacerých možnostiach výherných kombinácií na línii platí len tá
najvyššia. V prípade viacerých výherných kombinácií v niekoľkých výherných líniách
sa hodnota výhier sčíta.
Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla
nachádzajúceho sa v ľavom dolnom rohu.
Credit/ Kredit
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná v ľavej dolnej časti obrazovky
výherného prístroja na displeji, v poli "CREDIT/KREDIT".

Wild symbol / Divoký symbol
Divoký symbol nahrádza chýbajúce symboly okrem symbolu Scatter
a bonusových symbolov.

Bonus Wild
Nahrádza všetky symboly a zobrazuje sa v hre len počas voľných
spinov.

Scatter / Rozptýlený symbol
Tri a viac Scatter symbolov aktivuje bonusovú hru.

Bonus Game/Bonusová hra
Pri bonusovej hre si hráč vyberá okamžité výhry, ktoré sú schované pod jednotlivými
predmetmi.

Bonusová hra – odkrývanie výhier pod predmetmi

Zobrazenie mobilnej verzie

Výhry v bonusovej hre:

okamžitá finančná výhra do výšky 3 násobku celkovej stávky
ďalšie voľné spiny, ktoré sa spustia počas režimu voľných spinov – až do
18 voľných spinov

násobiteľ výhry vo voľných spinoch – až do 4x
dodatočný Bonus Wild symbol vyskytujúci sa počas voľných spinov
Bonusová hra sa ukončí zeleným symbolom
, ktorý aktivuje spustenie režimu
voľných spinov. Počet voľných spinov je 6 + dodatočne vyhrané spiny z Bonusovej hry.
Všetky bonusové výhry sú aktivované počas voľných spinov. Násobiteľ získaný pri
bonusovej hre znásobuje výhry z voľných spinov 2 – 4krát. Pokiaľ sa počas bonusovej
hry získa Bonus Wild symbol, bude sa tento vyskytovať aj počas voľných spinov.

Free Spins/Voľné spiny
Režim voľných spinov sa spustí po natočení troch a viac scatter symbolov. Počet
voľných spinov závisí od počtu scatter symbolov vyobrazených na valcoch.
Počas hrania voľných spinov nie je možné získať dodatočné voľné spiny ani
ďalšie bonusové hry.

Voľné spiny

Automatická hra
Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo
s
názvom "AUTOPLAY/AUTOHRA". Po jeho zakliknutí
je spustený režim automatickej hry podľa aktuálneho
nastavenia
celkovej
stávky
s počtom
spinov
zobrazených pod tlačidlom na displeji.
Ak si však želáte, môžete automatickú hru zastaviť
stlačením tlačidla
, ktoré sa zobrazí na mieste
tlačidla AUTOPLAY po spustení automatickej hry.
Automatická hra sa na mobilnej verzii hry zobrazí po
stlačení tlačidla na hlavnom paneli v pravom spodnom
.
rohu
a následne tlačidla
Hráč si môže v prvom riadku
nastaviť do akej finančnej straty je
ochotný ísť. V druhom riadku si
môže určiť výherný limit.

Herné limity:
- Minimálna stávka na hru: 0,21 €
- Maximálna stávka na hru: 21 €
- Maximálna možná výhra je: 15 834,00 €
Výherné tabuľky:
Výherná tabuľka uvedená pri stávke v hodnote 1,47 €.

Výherná tabuľka pre mobilnú verziu - zobrazuje násobky stávky na líniu

Grafické zobrazenie herných línií

Hráč môže byť z hry odpojený automaticky po 10 minútach nečinnosti. 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.

